usuario: 2 
momento: guided
tempo total: 33:15

-----------------------------------------

u: [usuario dando uma sugestão de substituir a funcionalidade do teclado de stop & pause do botão do teclado para o toque, eliminando o botão do teclado] [pois ele gostaria de mudar de contextos musicais diferentes, pausando um rapidamente e ativando outros] [e ainda daria pra continuar fazendo o dig dig dig do hip hop] [colocar urgentemente efeitos pós gravação

e: valeu mesmo! foi do caralho! por isso mesmo que eu digo, foda-se essa porra de academia - tá até gravando! - hahahahah…

u: hahahahaha…

e: vou deixar gravando pra galera ver nos anexos! uma merda dessas muitas vezes não vale nada! muito melhor uma conversa, a prática! muito melhor que método… mas vamos lá! com relação à entrada e suas ações, vamos colocar os dois já no mesmo patamar. analisando a entrada, tanto a tecnologia quanto as suas ações. como você descreveria em grau de dificuldade, nível de problemas. fala um pouco disso… tanto de suas ações, a interação com o sistema. eu vi, por exemplo, que tiveste muitos problemas com o pedal, indo parando… não sei.

u: é, o pedal do jeito que tá é ruim, né? de ser desse jeito. não é legal. com certeza aquele [o antigo] seria muito melhor. só com as teclas, sem o problema da latência [bug do teclado wireless]. é… mas principalmente o problema de como… apertar o botão. eu via que se eu apertasse com o pé inteiro, muitas vezes, ele pegava duas vezes. daí eu fui afinando pra usar só o dedão.

e: e esse teclado da apple é muito baitolinha, né?muito sensivelzinho… pra usar com o pé, não é…

u: seria legal um negócio que desse um feedback. se você apertar, "tchunk-tchak".

e: como um pedal mesmo, né?

u: é. uma pedalaria midi…. tem uma resposta do caralho.

e: agora a mobilidade do bluetooth é uma boa né? não tem que se preocupar com fio… 

u: é…

e: então pra dar uma nota pra isso? então você teve problemas que foram atrapalharam bastantes.

u: aqui [o tablet] foi do caralho, né? é… o que tinha de ruído não teve problemas, ele desenhava legal. daí pra dar 4.

e: aqui [o tablet] 4 e aqui [ o pedal]…

u: (2s)… é…. ah tá, legal, daí fazer uma média, né?

e: não…. de tudo. quanto é que ficaria aí.

u: aqui [o teclado] tá 3. não tá tõa ruim não. dá pra usar, já. (1s) não, não dá pra usar não. 2. e aqui [o tablet] sim tá massa. 

e: ok, isso engloba tudo. ações e tecnologia. 

u: sim. 2 o teclado e 5 o tablet.

e: e com relação à sonoridade? com relação à sonoridade. acho que não mudou muita coisa, você viu que o som é bem parecido. mas… primeiro:  você acha que o resultado sonoro é adequado pro seu contexto? pro tipo de música que você faz? que o instrumento proporciona um resultado sonoro adequado ou é muito discrepante? numa escala, muito discrepante numa ponta e na outra muito adequado.

u: ah… a limitação aqui foi só a caixa e o teclado [instrumento]. com um equipamento de som… do caralho, assim, e um teclarão foda…. 5.

e: a sonoridade…

u: e o instrumento manipula bem e tudo né? por que tá com um computador e daí….

e: certo… e com relação à versatilidade. em que sentido? de tocar diferentes gêneros musicais… não… tudo, mas mais na linha… do que você considera versátil.

u: aumentou a versatilidade enquanto ao que eu pensava. mas… é… ainda é limitado a música de loop, né? a música… de transe. 

e: então…

u: uma música mais linear, ele não toca, né? 

e: numa escala…

u: versatilidade 3.

e: 3. (1s)…

u: mas sei lá pra música que eu quero fazer. pra música que o caçapa [músico ue toca com a alessandra leão, com uma pegada minimalista] provavelmente seria 5.

e: não, mas a pergunta é sempre considerando o seu contexto… o seu contexto… não é…

u: não, mas eu queria muito… a música que eu faço, não, mas a música que eu quero fazer é muito por aí, então um 4. 4.

e: é… certo.

u: [começa a dar uma outra sugestão: criar um toogle de cancelar ou ativer o loop]  [ou voltar a idéia original do modo piano] [voltou a discussão criar algo que facilite a mudança de contexto]

e: massa! beleza! e com relação à expressividade? mudou muita coisa? é baixo? a expressividade musical, aquele negocio do bens do violão… dado que existe uma nota, como é que você pode… expressar uma nota de uma maneira diferente. ou seja, dado que você tem um som. como você pode expressar esse som uma vez que ele tá sendo tocado?

u: ele tem uma expressividade por si só de poder juntar sons que eu nunca poderia tocar ao mesmo tempo. na real, pensando, isso é o que ele soma, né? de tocar duas coisas que um só músico não conseguiria fazer sozinho. (2s) e aí, isso é uma expressividade que eu não tinha pensado também. (2s) mas é, uma vez que um som entrou, você não tem muito controle assim. é mais de ficar repetindo, parando… é. é baixa. 2.

e: 2. beleza. e com relação ao feedback. já teve uma diferença aí né? já teve a bolinha vermelha, não sei o que… mas como você classificaria também o nível desse feedback? com relação ao quão… assim…

u: sabendo mexer, o feedback melhora muito. porque tu sabe… a grande sacada que mudou de ontem pra hoje é saber que tudo depende do primeiro. né? aí é uma questão de estudo do instrumento, de pegar aquele negócio, de apertar exatamente no começo, de já sair tocando antes e de depois gravar no meio… aí já tem um feedback bem melhor, assim. porque tu ouve se funcionou ou não. foda é que pra uma performance ao vivo, é… se ele não gravou exatamente ali vai sair uma coisa feia. entoa tem que dominar muito bem a técnica.

e: isso é uma discussão bem interessante. [começa uma discussão sobre instrumentos que te desafiam, que abrem margem pro erro vs. brinquedos que sempre deixam tudo bonitinho, que não lhe permitem criar uma identidade única como músico].

u: [eplica um projeto de pierre schaffer que armando menicate lhe passou];

e: que massa!!! sermão… isso aqui tá foda! mas temos que terminar! porra véi… não tem.. hahahah… quão complexo… ó… o que você fez e a saída, ficou claro? hahahah… vamos lá. considerando as entradas, seus gestos,  e saída sonora, o resultado sonoro, quão claro que você acha que ficou pra você essa relação?

u: sim. 100%. 5.

e: beleza. e a autonomia? você lembra? agora que você entendeu como ele funciona, considerando que 1 seria um instrumento de composição algorítmica que você não tem controle nenhum…

u: ah tá! pensando em quanto que o computador bota dele, o quanto o programa controla…

e: é! ou em outra margem, você… você controla toda…

u: eu notei que esse fato dele controlar a batida base. do loa ser controlado a partir da primeira gravação, tira muito da expressividade. porque faz um negócio sempre entrar numa coisa rítmica, né? um som rítmico. mas nem sempre aquilo que eu quero dizer. porque… é… dependendo de como… eu tenho que gravar… mas aí também é da técnica. eu tenho que gra… tenho que acertar o tempo de gravar, de acertar o compasso, de acertar aquilo pra conseguir der o que eu quero. assim, ele não diz tanto. mas assim também é uma limitação. eu gostaria de ter um loop de duas… um de um compasso outro de meio compasso e isso não me limitar depois. sabe? de ele ficar ali rodando… é… eu colocar… (1s). na real, só facilitaria a técnica. só facilitaria o acerto. se não tivesse essa limitação. porque se eu não tivesse essa técnica de saber que eu tenho que acabar ali sempre no momento certo, ele não me limita e eu consigo dizer o que eu quero. ah, não mas… ele não me permite tocar um compasso sim, um compasso não… não permite… (1s) ah não… permite! por que aí seria só gravar e ficar sem tocar um compasso completo.  é…. dá.

e: é… mas a questão de, eu digo…

u: qual é a questão então?

e: (2s) é… espera aí, qual foi a pergunta que eu fiz mesmo? ah, foi a da autonomia.

u: da autonomia.

e; da autonomia.

u: não, é. tem uma autonomia legal.

e: quanto seria nessa escala? composição algorítmica até o outro é o pandeiro por exemplo, que se você não toca, ele não faz som.

u: não… é bem baixo. acho que é 2. acho que o computador não diz tanto. comigo sabendo o que eu quero dizer.

e: uhum.

u: mas se eu não sei o que dizer, o computador ajeita pra mim. daí ele tem uma autonomia alta.

e: depende da sua intenção?

u: sim. depende da minha intenção. 

e: entendo.

u: se eu fosse uma criança, pra usar pra fins pedagógicos, por exemplo. de querer botar uma criança pra brincar de fazer sons, ruídos, ele vai ter uma autonomia enorme pra garantir o ritmo uma criança nem sempre vai conseguir dizer o que ela quer, por não dominar a técnica, mas vai trazer um resultado legal porque a máquina garante, se tu não sabe o que fazer.

e: massa. massa.

u: mas pra mim, é 2.

e: com relação a portabilidade, não mudou nada, né? eu acho. é a mesma coisa?

u: ahan.

e: confortabilidade? visual? 

u:  mesma coisa.

e: da adesão já fiz todas as perguntas ontem. ah! mas tem outra! a do preço também… tá a mesma coisa?

u: ahãn.

e: certo. então  você conseguiria tocar, agora, sabendo disso, suas músicas favoritas com ele? as do seu repertório.

u: antes eu falei que nada mas agora sim, né? por que esse repertório com a lê… eu usaria isso num show só sanfona e ela.

e: massa. então.. seria quanto na escala?

u: um 3, assim.

e: beleza. certo. agora com relação aos vídeos… que não orlou na outra, mas rolou nessa. primeiro com relação ao primeiro vídeo que você viu, aquele que a gente discutiu sobre o funcionamento do instrumento. '(1s) é…. considerando que da outra vez, no final da outra performance, o que você tinha de entendimento sobre esse instrumento. beleza? agora eu cheguei e te mostrei o vídeo, te expliquei, a gente conversou um bocado antes de você começar sobre como é que ele funcionava. se fosse pra colocar numa escala, a diferença que isso fez na sua performance… como…  você acha que influenciou muito, ...

u: totalmente.

e: …pouco e tentar mensurar isso de alguma forma.

u: mas só o vídeo, né? não o que tu falou?

e: tudo. tudo. tudo.

u: contando o que tu falou?

e: contando o que eu falei, contando tudo.

u: ah, sei… 5. fez toda a diferença. saber… no vídeo não tem nada falando do… de que parte do primeiro né?

e: é.

u: e isso é o que mais fez diferença pra mim que  nãotava no vídeo. mas pensando no todo… fez uma diferença do caralho, porque eu não tinha idéia que dava pra agrupar. não tinha certeza do botão pra apagar e começar/terminar. e isso do… de depender do beat do primeiro.

e: massa. então 5. e o outro é sobre a performance que você viu. o outro vídeo da performance. que entra inclusive… o quanto você se se… você vendo...

u: ah, é só o primeiro vídeo?

e: não… é! esse foi o primeir, agora eu tô no segundo… sobre o segundo vídeo. de quanto você acha que o segundo vídeo lhe motivou… assim.. ou influenciou a sua performance nessa… na… e agora também. assim, discorresse um pouco sobre isso e depois tentar mensurar isso.

u: ah, fez uma diferença do caralho porque… vendo funcionando dá pra dar uma referência daquilo que tu pode querer dizer, tanto quanto usar desenhos diferentes pra se organizar melhor e querer dizer alguma coisa graficamente, né? também da imagem que tu tá fazendo ali representar uma outra coisa. de saber que tu pode… é… durante a performance, agrupar e fazer aquelas coisas. dá uma idéia de como fazer aquilo em pouco tempo. do jeito que seja proveitoso prumo performance. assim, que tu não teria idéia se tu parasse estudasse ali… só pela técnica, só pelo manual de instrução.ter uma referência de alguém fazendo ali, você tem idéia de coisas que você pode  fazer e as vezes nem aquilo que foi feito, mas uma coisa nova, né.

e: isso é do caralho. porque… nesses testes eu vejo a galera usando e fazendo cada coisa que eu "mermão… eu nunca tinha pensado nessa parada!"

u: que é bem isso, né? a coisa que a gente tinha falado antes. a importância pra um instrumento  de … performances de outros artistas com aquele instrumento. motiva e te dá insights sobre como utilizá-lo. dá dimensão daquilo que dá pra fazer que não é só uma coisa técnica. é uma coisa artística que envolve… é… também um jeito. se eu visse um cara dançando e fazendo isso ao mesmo tempo, já teria uma outra dimensão. que não seria só como ele tá mexendo e o que ele tá fazendo aquilo ali… mas… porra! dá pra ver uma pessoa no palco assim e daí… porra! ou até de ver não fazendo assim "pô, o cara tá parado ali, só tá fazendo ali, e ta parecendo um dj". dá pra aparecer um dançarino ali na frente controlando tudo isso ao mesmo tempo. visualiza o palco e pensa na tua performance melhor. daí 5. do caralho.

e: então é isso. acabou!

u: hahahahah….









