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RESUMO

SOLLERO, Pedro Azevedo. Práticas de construção de um músico 
improvisador. 2022. Tese (Doutorado) - Escola de Comunicações e Artes, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.

Esta tese é um dos resultados de uma pesquisa de doutorado radicalmente 
qualitativa em improvisação musical realizada na Universidade de São Paulo. 
No percurso de documentação do meu processo criativo e minhas práticas, 
esbarro em assuntos como subjetivação, branquitude na música, construção de 
instrumentos e processos de gravação e documentação de improvisação 
musical. O formato em sessões que podem ser lidas em qualquer ordem remete 
à não-linearidade, comum na música improvisada, e ao sítio digital no qual o 
material da pesquisa estará disponível junto com os exemplos de som e vídeo. 
Neste processo de criação e registro ressoam ideias de Gilles Deleuze e Felix 
Guattari, principalmente em relação a rizomas, linhas de fuga, repetição, 
serialização e (des)estratificação. A noção de cuidado de si, descrita por Michel 
Foucault, inspira a organização das práticas que adotei no meu processo e 
apliquei em campos nas universidades USP, UFC, UECE, UFSB e UCSD, com 
financiamento parcial do programa Fulbright. 

Palavras-chave: Música. Improvisação musical. Processo criativo. 



ABSTRACT

SOLLERO, Pedro Azevedo. Practices of creation of an improvising 
musician. 2022. Tese (Doutorado) - Escola de Comunicações e Artes, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.

This thesis is one of the results of a radically qualitative doctoral research in 
musical improvisation, carried out at the University of São Paulo. In the path of 
documenting, I run into topics such as subjectification, whiteness in music, 
construction of instruments and processes of recording and documenting 
musical improvisation. The format that includes sessions which can be read in 
any order points to non-linearity, common to improvisation, and to the website 
where all the sound and video examples will be made available. In this process 
of creation and documentation, we find influences of Gilles Deleuze and Felix 
Guattari, especially in regards to rizomes, lines of flight, repetition, 
serialization and (de)stratification. The notion of care of the self, as presented 
by Michel Foucault inspires the organization of practices adopted in this 
process and applied in the fields at USP, UFC, UECE, UFSB and UCSD, partially 
funded by the Fulbright program.

Keywords: Music. Musical improvisation. Creative process.
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(pre/pos)fácio

o que

Este pedaço de texto funciona como uma espécie de encarte de um 

álbum musical. Pode ser lido antes, durante e depois de escutar/ler o resto do 

trabalho, e também traz algumas explicações. No resto, tem um ensaio, alguns 

relatos de processos artísticos e pedagógicos, anedotas, poemas, textos curtos, 

práticas, perguntas, imagens, vídeos e exemplos sonoros. Como um encarte. 

Como o título sugere, este trecho pode cumprir mais de uma função. Se você 

está lendo a tese de papel, ou pdf, deve tê-lo encontrado no começo e no final. 

Embora seja sempre possível escolher por onde se deseja começar um livro, este 

formato pretende enfatizar que este trecho pode ser lido antes ou/e depois do 

resto. Independente de se decidir ler agora ou depois, aqui você encontrará 

ideias sobre questões que motivaram esta empreitada e algumas explicações 

sobre as maneiras pelas quais decidi abordá-las na prática artística e sua 

documentação. Pretendo evitar os formatos tradicionais de introdução e 

conclusões e nos parágrafos que seguem explico o porque acredito que esta 

escolha seja coerente com as ideias que embasam o trabalho. Esta tese tem 

vários possíveis pontos de entrada. Este é um deles. 

materialidades

- Formas de pensar/agir sobre o sentimento recorrente de participar de 

improvisações musicais que parecem repetir genericamente relações e padrões 

de dominação social. [caderno de exercícios ou pág. 98]

- (constru/documenta)ção de um percurso (auto)pedagógico musical. [ginástica 

ou pág. 61]

- Ponderações sobre processos pedagógicos musicais dos quais participei. 
[processos pedagógicos ou pág. 133]

- Um caso de gravação de improvisação [gravando a orquestra errante ou pág. 174]

- Um instrumento de improvisação musical inventado a partir de uma guitarra 

elétrica [a-grega ou pág 69]
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- Perguntas de um musicista de improvisação [notas/perguntas pós-êxodo ou pág. 

47] 

- Proposta de escrita performática influenciada por improvisações musicais. 
[como ler esta tese ou pág 29]

- Campo navegável de virtualidades gráficas (textos, fotos, desenhos, vídeos, 

mapas...) e sonoras (gravações) [playlist]

- Uma [tese de doutorado ou pág 1] 

(explic/ organiz)ar o que v(irá/eio)

O fato é que a tese de papel é só uma atualização arbitrária da 

documentação acumulada nestes cinco anos de pesquisa. Ela não desenvolve 

um argumento linear que estabelece uma sequência de postulados, e cria as 

condições para um trecho final que apresenta resultados, organiza e sintetiza as 

ideias em conclusões lógicas. Existem conclusões provisórias espalhadas por 

todo trabalho. Naturalmente, alguns assuntos chamaram mais minha atenção 

do que outros. 

Nem mesmo quais dos dados coletados foram documentados – entre 

vídeos, gravações, anotações, fotos, desenhos, poemas, projetos musicais, 

cooperações com outras artes audiovisuais e da cena – pode ser precisamente 

justificado a não ser pela crença de que se eu for capaz de, a partir disso, propor 

ideias de organizações e documentações de práticas criativas musicais, este 

texto pode ser útil. 

Esta é uma pesquisa principalmente interessada na construção ética e 

estética de si em relação à coletividade, e na documentação de processos como 

este. Gostaria  que este texto pudesse (dialog/colabor)ar com outros processos 

criativos.

Na sessão [como ler esta tese ou pág 29] – explico este uso de parênteses, 

barras e links, mas acredito que você já tenha entendido como funciona. Espero 

que a sinceridade e a atenção da documentação sejam o suficiente para oferecer 

um campo com múltiplas formas de navegação, convidativo o suficiente para 

que outras pessoas possam imaginar outros caminhos e conclusões próprias.
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objetivo

(reconhece/documenta)r uma multiplicidade e fazer boas perguntas a respeito.

como

[como ler esta tese ou pág 29] 

||: (imagina/erra/retoma/abri/grava/escuta/discuti)ndo :||

As pessoas artistas sabem da riqueza dos processos, do quanto 
envolvem de ordenação seguida de caos, seguida de ordenação... 
e de caos. De fluxo, fluência, estancamentos, paradas. 
Renúncias, descartes e incorporações. De como são alterados no 
percurso e do quanto, muitas vezes, estes são mais interessantes 
do que os resultados a da forma final. Cuidar dos percursos, 
valorizar os processos e narrá-los detalhadamente, erros e 
acertos: essa é talvez a mais importante premissa daquelas 
pessoas pesquisadoras que apostam no fato de que as formas de 
investigação dentro e fora das Artes podem ser inspiradas por 
artistas em seus processos, e não só por epistemologias 
consagradas ou teoria a priori. (VELARDI, 2018:9)

(…) é preciso encontrarmos caminhos particulares que nos 
permitam percursos e encontros locais, experiências 
construídas por pessoas que a presentificam, sob 
epistemologias criadas ali, com base naquilo que se é. Uma 
relação clara e assumida entre o transitório, o impermanente, o 
urgente, o imediato e a ancestralidade. (VELARDI, 2018:10)

improvisação = dúvida?

“que(m) foi isso?!” 1: de olhos fechados, nuca para cima, relaxo os ombros e 

sorrio. Algum som muito interessante aconteceu e eu não faço a mínima ideia 

quem foi. 

“que(m) foi isso?!” 2: escuto uma gravação na qual estou tocando com outras 

pessoas. Não consigo reconhecer quem está tocando quais dos sons que escuto. 

Não sei nem quando sou eu tocando. 
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Perguntar pode ser um convite à cocriação que pode acontecer de diversas 

formas, em registros que podem ser compartilhadas no [site]¹, experimentadas 

coletivamente, ou de forma individual. 

Lanço um som:  e agora? Espero. Se outras pessoas se afetarem por 

ele... E se não? Espero sem perder o foco no que (não) estou fazendo,

 até que seja irrelevante saber a resposta. [surfando linhas de fuga ou 

pág 37]

Algumas perguntas não têm o objetivo de achar respostas: e lembram 

koans zen budistas², diálogos, anedotas, perguntas com o objetivo de gerar 

dúvidas que podem (re)definir ideias ou/e fomentar práticas criativas. [vídeo - 

um outro dia na quarentena], [caderno de exercícios ou pág. 98 / um outro dia na 

quarentena ou pág. 107]

Outras perguntas ajudam a pensar sobre uma realidade e parir uma 

ideia: como na maiêutica³ socrática na qual o caminho em direção a uma ideia 

é construído por perguntas. [notas/perguntas pós êxodo ou pág. 47]

E algumas perguntas são bastante práticas do tocar improvisação: Pra 

onde vai isso? De onde veio? Será que tá acabando? Acabou? Devo sair/entrar? 

Sigo? Mudo? Proponho? Tenho interesse em agir sobre minha capacidade de 

responder estas perguntas recorrentes? [caderno de exercícios ou pág 98]

errância

uma multiplicidade de caminhos navegados de forma complexa por barcos 

diversos que combinaram de se encontrar lá – por motivos distintos –, mas não 

o que fariam depois. É dada a largada: [notas/perguntas pós êxodo ou pág 49] os 

corpos partem com velocidades e trajetórias próprias, formam agrupa-

¹ Como o site não estará pronto a tempo da entrega da tese, o endereço será colocado na playlist de youtube 
que pode ser acessada pelo qr-code disponível nessa tesse ou por esse link: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgppcILbIHWA4acxcqkwnqtaoQy6QYKBo Acesso em: 
16/09/2022.
² DT SUZUKI, 1994.
³ CHAUÍ, 2002. 
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mentos temporários, algo escapa, quebra o fluxo das marolas e verte parte da 

energia para outro lado, a todo tempo alguém some, volta, carrega outras 

embarcações... para todos os lados. e ainda tem o vento, as correntes... 

circularidade

pessoas sentadas em roda inventando música em tempo real, reconstrução 

deste momento com ajuda de registros, reinvenção por meio da escuta, pessoas 

em roda conversando sobre o que aconteceu, misturam-se escutas e memórias, 

redes abstratas de pessoas que não se conhecem colaboram em construções 

remotas, fazer como Mirka Ljungberg4 que inventa interações e oferece espaços 

a serem preenchidos por quem lê ____________________________________________

____________________________________________________________________________, 

escrever crônicas como Aline Nunes5, propor programas performativos de 

leitura como Flávio Rabelo6, propor escutas e práticas, musicistas em roda 

articulam ciclicamente padrões rítmicos complementares, pessoas em volta 

dançam [tiquino bambaata ou pág. 197], fim = começo, ideias voltam renovadas 

[(pre/pos)fácio ou pág 12], recorrências propositais e contingentes. 
[notas/perguntas pós-êxodo: Repetição 1 e 2 ou pág 51] [tocando Deleuze de ouvido ou 

pág 37]

inacabamento

Conforme vejo esta etapa da pesquisa se acabando, me deparo com o que 

não fui capaz de fazer/documentar. O formato interativo e atualizável do site 

reconforta, mas fica um corpo petrificado para trás: uma tese gravada em papel 

que foi capaz de dar conta de algumas contingências e outras não. Como um 

jogo de baralho que termina sem que se tenha usado aquela carta que estava 

guardada, ou sem que se tenha reagido como poderia aos estímulos oferecidos 

pela ocasião que nunca mais vai acontecer.

Ficam injustiças, desejos, desconfortos, curiosidades... Mas há aqui, 

também, uma abertura fundamental, uma falta mobilizante. Num sentido 

bastante pragmático, a manutenção deste movimento em direção à próxima 

4 KORO-LJUNBERG, 2017.
5  NUNES, 2019.
6  RABELO, 2014.
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improvisação é método para evitar a dor. Quando toco o quanto sinto que 

(quer/precis)o, é sempre muito. Quando paro antes, volto melhor na próxima e 

evito que doam as mãos.  

Num sentido menos concreto, a disposição para ganhar novos tentáculos 

– tanto na improvisação musical quanto na escrita deste trabalho – lança ideias 

para todos os lados o tempo todo, captura e interage com corpos variados 

vindos de inúmeras direções em diferentes velocidades. 

Critérios frágeis desenrolam estes encontros, mas, no meio disso, um 

corpo novo se adensa, transpassado pelas trajetórias no espaço, e começa a 

sugerir uma forma. Antes que se possa ter mais do que perguntas, bate um 

vento, e o corpo se desfaz em um poço de possibilidades do instante seguinte.  

Precisão e reprodutibilidade não são prioridade.

silêncios

Não precisa dizer tudo: este princípio é fundamental na música improvisada 

que faço e na escrita sobre ela. Dizia minha avó Palmira que “quem fala demais 

dá bom dia pra cavalo”7. A filósofa Salma Muchail conta que “a tagarelice 

constitui segundo Foucault o primeiro vício do qual deve curar-se quando se 

começa a aprender a filosofia e nela se iniciar.”8. 

Quando perguntei sobre a coisa mais difícil na improvisação, Chefa 

Alonso respondeu: 
“O que eu mais encontro ensinando os alunos, o que mais lhes 
custa é o silêncio, calar- se. Há sempre uma angústia, uma 
ansiedade de tocar, tocar, tocar, tocar, e é normal. Acontece com 
todos nós. Porque, bom, a gente fica provando coisas, 
explorando e tal... E essa ansiedade de tocar te leva a não 
escutar. Então, aí eu digo ao aluno: para! Para um momento de 
tocar e escuta, porque às vezes as pessoas tocam 
angustiadamente porque geralmente não têm uma ideia. É só 
tocar por tocar e isso não leva a nenhum lugar. O melhor que 
pode fazer quando não tem ideias é calar-se porque os 
companheiros vão te dar ideias, com certeza! Então, cale-se, 
escute e olhe o que está se passando, e pense “o que posso inserir 
que vá melhorar o todo”. Senão, cale-se. Porque também é bom 
ficarmos calados. O que posso colocar que melhore ou que me 
apetece em relação ao que está soando. A partir dessa atitude, a 

7 Palmira Azevedo
8  MUCHAIL, 2016.
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coisa vai caminhando. Eu creio que a princípio o mais difícil é 
calar-se, ou seja, admitir que o silêncio está muito bem e faz 
parte da música. O contrário também é difícil. Ou seja, tomar 
decisões como “agora vou eu, vou contar algo que tem relação 
com o que está passando. Pois isso também é difícil e ficamos 
pensando: “entro ou não entro...” Tome a decisão e anda, se 
arrisca! Se sair mal e não funcionar, bem… a vida é assim. Nem 
sempre é êxito, êxito, êxito. Muitas vezes as coisas não 
funcionam. Não tem problema”9 

Uma cena comum em grupos de improvisação envolve uma conversa 

sobre a importância de escutar, deixar espaços, não precisar ser o primeiro a 

entrar, não precisar ser o som mais forte, de poder tocar pouco ou/e fraquinho, 

etc. Também é comum que o efeito dessa conversa não passe dos primeiros 

segundos da próxima improvisação. 

Outra cena recorrente é um monte de gente em roda tateando as bordas 

de um fluxo sonoro sem coragem de pular pra dentro. A resposta da Chefa fala 

dessas duas dificuldades. Mostra-se então vantajoso saber a hora de pular 

[surfando linhas de fuga ou pág 37]. Só erra quem não tenta. Não há um 

(mome/ta)nto (medid/cert)o para (não) tocar.  [notas  pós-êxodo ou pág 47]

silenciamentos  

Algumas coisas precisam ser ditas: Cabeça de Cassandra [cabeça de cassandra] é 

uma instalação sonoro-cênico-performativa quadrifônica10 que ajudei a criar.  

Esta foi uma das ações da pesquisa de doutorado Performações Cassândricas: 

cultivando artista e obras por meio dos feminismos como cuidado de si, da 

atriz/performer Aline Nunes11. A tese relata um processo de construção da 

artista em meio às interdições do discurso feminino na sociedade. 

Esta coletânea de crônicas, digressões e ações performativas foi 

(experi/refer)ência vital no meu esforço de construir e documentar 

conhecimentos em processos criativos referenciados na ideia de cuidado de si. 

Em muitos sentidos, a presente tese é parte do mesmo esforço em outro 

c(aminh/orp)o.

Por meio da história da profetisa troiana que avisou em vão que o cavalo 

grego seria o fim do seu povo, Aline conta as histórias de outras Cassandras 

9  ALONSO in SOLLERO, 2017. 
10  O trabalho acontece num espaço entre 4 caixas de som.
11  NUNES, 2019.
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como ativistas assassinadas para calar denúncias de abusos ecológicos, uma 

presidenta removida sem crime por motivos escusos, e uma vereadora calada 

(ainda) não se sabe a mando de quem.  As vozes de Dorothy Stang, Dilma 

Rousseff e Marielle Franco ressoam nesta atualização do mito grego – de forma 

figurativa e literal – com outras partes de outras Cassandras. 

Colaborar neste processo foi determinante para ampliar o olhar dos 

silêncios para os silenciamentos, dos silêncios voluntários para os 

involuntários, da reclusão para a exclusão, da meditação para a opressão... 

revelando silenciamentos na minha trajetória artística e acadêmica, e na 

própria improvisação dita livre. [ensaio sobre  branquitude ou pág 121]

Enquanto me construo e sou construído por meio da minha prática 

musical, silenciamentos específicos servem de método para a escuta, convite 

para a ação, definem formas, escondem uns (corpo/son)s e privilegiam outros, 

ocupam e são excluídos dos espaços por onde circulo, carecem atenção. [ijexá do 

sir george grove ou pág 188] [anedota sobre grandiosidade e branquitude ou pág. 185] 

cuidado de si

Em uma genealogia de tentativas de atuação de pessoas sobre si mesmas 

no ocidente, Foucault12 oferece algumas ideias que influenciaram este processo 

criativo. Algumas estão espalhadas pelo trabalho e explicadas à medida que 

parecem relevantes [paraskeué ou pág 57].

Por exemplo:
Chamemos esse movimento, também muito 
convencionalmente, em qualquer que seja o sentido, de 
movimento do éros (amor). Além dessa, outra grande forma 
pela qual o sujeito pode e deve transformar-se para ter acesso à 
verdade é um trabalho. Trabalho de si para consigo, elaboração 
de si para consigo, transformação progressiva de si para consigo 
em que se é o próprio responsável por um longo labor que é o da 
ascese (áskesis). Éros e áskesis são, creio, as duas grandes formas 
com que, na espiritualidade ocidental, concebemos as 
modalidades segundo as quais o sujeito deve ser transformado 
para, finalmente, tornar-se em sujeito capaz de verdade. 
(FOUCAULT. 2014:16.) 

12  FOUCAULT, 2014.
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Este cuidado envolve uma atenção a mim mesmo e reflexão sobre os 

contextos/agenciamentos dos quais participo: [experiências pedagógicas ou 

pág 133] [notas/perguntas pós-êxodo ou pág 47], lembranças do que é o bem: 

[canções ou pág 225] [tiquino bambaata ou pág 197], organização de práticas de 

atuação sobre mim mesmo: [ginástica ou pág 61] [posfácio do caderno de 

exercícios ou pág 117]. 

O que fazer com os automatismos?

No começo da pesquisa, esta pergunta ocupava um espaço bem mais 

ligado às ações do corpo em performance musical. Com o tempo ela foi se 

transformando e se espalhando para outras interações como manifestações do 

racismo institucional na minha formação em música, interações pedagógicas, e 

a criação de um instrumento musical que me tira da minha zona de conforto. 

Mas lá no início, em 2018, minha principal preocupação era criar 

estratégias para que minhas improvisações fossem mais capazes de articular 

minhas bases de conhecimento de forma atenta ao meu redor. Este processo 

compreende pelo menos dois lados. Isto é, supõe entender quais são estas bases, 

re(vi)vê-las, escolher o que fica e do que abrir mão. E supõe também olhar para 

minha capacidade de escuta e interação.

A partir destas questões, o processo de revisitar-me se deu de formas 

variadas. Lembrei das minhas primeiras aulas de violão com a Heloisa Pugliese, 

reestudei as lições do meu primeiro caderno de guitarra de quando estudava 

com o Alexis Bittencourt na década de 1990, li partituras de piano da minha avó 

Palmira, escutei e toquei junto com discos de música pop que embalaram 

minha adolescência, tirei melodias que me marcaram por diversos motivos. Foi 

um processo de (re)descoberta importante que alimentou minha prática 

musical e muitas das reflexões que você encontrará ou encontrou nesta tese. 

Mas isso ainda não diz nada sobre o como estas referências surgem, ou não, 

quando improviso. 
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Além da empreitada mais propriamente sonora, este movimento 

envolve também tentar preparar-me num sentido que alguns filósofos 

entendem como espiritual13. Esta palavra, nesse contexto, não tem nada a ver 

com religião, ou deus. Ela se refere apenas à ação da pessoa sobre si mesma em 

um esforço de transformar-se. Uma soma de práticas que ajudam a conduzi-la 

na direção de objetivos que envolvem toda sua vida. Pois bem, a ideia de 

desautomatização se encaminha para a transformação de gestos e atos 

cotidianos. 

O interesse por investigar estas somas de práticas de ascese, que Foucault 

chama de cuidado de si (Foucault 2014)14, teve início no meu mestrado quando 

busquei entender tais processos e suas relações com a improvisação a partir das 

práticas de musicistas como Pauline Oliveros, Chefa Alonso e Susan Alcorn. 

Como pensariam estas improvisadoras sobre a tal capacidade de agir no 

momento? Quais seriam os impedimentos para isso? Como suas práticas e 

ideias poderiam contribuir nesta busca?15 Agora no doutorado, decidi olhar 

para o meu próprio processo, criando e pensando estratégias de ação sobre mim 

mesmo. 

Desta forma, iniciei o trabalho de tentar responder algumas perguntas 

além de quais as bases que me formam. O que é este eu que pretendo construir, 

ou melhor, qual é a meta desta ascese? Quais práticas devo adotar? Quais outros 

conhecimentos podem me ajudar? E como – se é que isso é possível – avaliar a 

eficácia deste processo? Como documentar isto tudo?

As perguntas foram se entrelaçando e evidenciando ramificações. 

Entender o que me dá forma envolve, certamente, olhar para minhas 

influências musicais. Mas também envolve pensar sobre como as estruturas 

sociais nas quais vivi e vivo determinam os meus interesses e possibilidades. Os 

objetivos e as ferramentas que tenho para buscá-los e documentá-los, além de 

serem inseparáveis do que vivi, determinam a relevância de qualquer avaliação. 

A inclusão de novos conhecimentos transforma a prática e gera novas 

perguntas. 

13 Sobre este assunto, ver A Hermenêutica do Sujeito do Michel Foucault, e Exercícios Espirituais e 
Filosofia Antiga do Pierre Hadot.
14 A noção de cuidado de si atravessa diversas escolas filosóficas, envolve vários outros termos, noções e 
conceitos que aparecem nesta tese ora de forma mais explícita, ora menos. 
15  SOLLERO, 2017.
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A partir da minha experiência musical de improvisador, a palavra 

(des)automatização – que supõe escolher o que desejo automatizar, 

abandonando certas recorrências e escolhendo outras – ganhou especial 

interesse. Contudo, esta palavra traz alguns problemas. 

Ela pode sugerir ressonâncias perigosas de uma prática musical 

eurocêntrica que se coloca como caminho único e exclui outras formas de fazer 

música.  Um desejo, talvez ingênuo, de ser capaz de agir apenas a partir do que o 

instante da interação me apresenta. Uma tentativa de tornar-me uma folha em 

branco, sem automatismos. Uma expressão de uma branquitude que se 

esconde por trás de um discurso de neutralidade para impor-se 

sub-repticiamente sobre outras formas de existir.

Dependemos de automatismos para praticamente tudo o que fazemos. 

Caminhar, falar, subir escadas, dirigir, fazer café, fazer música... todas essas 

ações usam de camadas complexas e inseparáveis de automatizações que 

tornam impossível saber com precisão tudo o que foi automatizado. Negar a 

importância dos automatismos como um todo nunca foi a intenção deste 

trabalho. Mas as palavras que escolhemos nos levam a certos caminhos e é 

preciso ter atenção às ramificações que saem desta conversa. 

Ademais, se por acaso determinado som, ou sequência de sons, se 

apresenta mentalmente como desejo em uma improvisação, pode ser do meu 

interesse ser capaz de materializá-la em ondas sonoras quase que 

imediatamente. Isso também pode ser entendido como um tipo de 

automatização de uma capacidade de agir na contingência. 

Podemos argumentar que atentar ao instante presente permitirá 

escolher, quase sem perceber, qual automatismo é mais adequado, mas quanto 

tempo leva isso? Titubear, por um átimo que seja, pode significar perder o 

tempo exato da ação. Este momento precioso que os gregos chamavam de 

kairós16. Não titubear nunca pode nos levar reiteradamente por caminhos 

viciados e pouco capazes de se transformar coletivamente e construir algo 

singular.

16 “Oportunidade ou ocasião ou momento oportuno se diz em grego kairós, o tempo certo, o instante 
extremamente rápido, fugidio e imprevisível, decisivo numa ação.” (CHAUÍ, 2002)

22



Quanto é tempo demais? O suficiente para não aproveitar uma deixa de 

outra pessoa? Será que quero aproveitar tantas deixas? Ainda mais em um 

grupo numeroso. Não seria o caso de deixar passar e torcer para as coisas darem 

certo mesmo sem minha contribuição? Como se aprende isso? Entrariam, 

neste caso, só as pessoas que se deixaram levar pelos automatismos sem 

censurar suas contribuições? Só as que se deixaram levar pelos tais caminhos 

viciados? Ou seriam só as que rapidamente perceberam o ambiente onde 

estavam e agiram adequadamente? Durante o meu exame de qualificação a 

professora Velardi ofereceu um exemplo da percepção sensorial do ambiente 

definindo os padrões de automatização a serem ativados. 

“Se eu ando mais de metrô do que sento no sofá de casa, e sento 
no sofá de casa do mesmo jeito que eu sento no metrô, eu 
provavelmente não vou descansar. Então, ao me sentar, se eu 
puder sentir como eu estou, sentir os meus pés, sentir o 
conforto do sofá, sentir o encosto, perceber a luz, perceber o 
ambiente, o cheiro do ambiente, observar as plantas... tudo isso 
faz com que o meu sistema nervoso escolha um padrão de 
sentar diferente do padrão do metrô. Então, a automatização 
não é prejudicial, mas a falta, ou a diminuição da nossa 
capacidade de perceber o ambiente é que é o problema porque a 
gente não leva o sistema nervoso a se adaptar a situações 
diferentes.” 

Tornamos, então, às conhecidas conversas sobre escuta, mas de forma 

ampla. Podemos especular que as nossas reações musicais são definidas pelos 

sons inventados ao redor, mas também por outros fatores do ambiente: nossas 

relações com aquelas pessoas, o que já ouvimos delas antes, o que já foi 

dito/intuído sobre a adequação (ou não) de certos sons e maneiras de interagir, 

o que a acústica deste lugar permite/estimula/dificulta, como as pessoas estão 

dispostas no espaço, como está meu corpo hoje, o que estou achando dessa coisa 

que está sendo inventada agora? Realizo uma síntese destes e outros fatores e 

decido como/se respondo/proponho.

O primeiro problema que surge para mim é a demanda de um tempo de 

resposta que varia conforme a ação que realizamos. O tempo que levamos para 

nos aconchegar no sofá de casa talvez seja longo demais para algumas situações 

musicais. Em seu livro Deep Listening: a composer’s sound practice, de 2005, 

Pauline Oliveros traz diversos exercícios que atuam no instante ínfimo entre a 
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escuta e a ação, mas já em 1971 a compositora/improvisadora sugeria em suas 

sonic meditations práticas de telepatia musical que – como sugere o parágrafo 

de introdução de uma das propostas – criam o tempo para a percepção do 

ambiente da performance:

“Para musicistas com instrumentos variados ou parecidos:
Afinação – cada musicista, à sua vez, senta-se ou fica de pé na 
frente do público por alguns minutos. Do público é solicitado 
observar a/o musicista cuidadosamente e tentar imaginar o som 
de seu instrumento. O público recebe instruções para fechar os 
olhos e tentar visualizar o/a musicista e então enviar-lhe um 
som escutando-o mentalmente. A/O musicista espera até 
receber mentalmente a impressão de um som, para então 
produzir o som. Pessoas do público que “acertaram” levantam 
as mãos como resposta o/a musicista.”17

Estas questões podem certamente ser objeto de investigações 

neurológicas e cognitivas, mas não são essas as minhas áreas de estudo. Mais do 

que achar respostas, práticas como as de Oliveros me inspiram a fazer música 

com estes problemas, isto é, automatismos, telepatia, etc. Afinal, sou bem mais 

treinado em fazer música do que achar respostas.18

Por outro lado, perceber que certas interações éticas que desaprovo 

compõem minhas experiências formativas, gerando recorrências que muitas 

vezes não são percebidas, permite pensar sobre outras formas de exclusão 

presentes no meu caminho e elaborar tudo isso em aprendizados sobre outros 

fazeres. Isto requer atenção constante e disposição para rever-me. Assim, a 

(des)automatização pode também ser uma postura ética de reavaliação e 

transformação. 

Desde que percebi algumas possíveis inadequações deste termo, venho 

buscando outras palavras para tentar dar conta deste processo que talvez não 

possa ser colocado sob uma palavra só, ainda que esta possa ser flexionada para 

mais de um lado. Equanimidade, tema recorrente em práticas de meditação, 

pode ser bastante útil para não me entregar à ansiedade do silêncio, mas corre o 

17  To the musicians with varied or like instruments:
Tuning – each musician in turn sits or stands in front of the audience for a few minutes. The audience is 
asked to observe the musician carefully and try to imagine the sound of his or her instrument. The 
audience is instructed to close eyes and attempt to visualize the musician, then send a sound to the 
musician by hearing it mentally. The musician waits until he or she receives an impression of a sound 
mentally, then he or she produces the sound. Members of the audience who have successfully “hit the 
target” raise their hands as feedback to the musician.” (OLIVEROS, 1971)
18  Este duo com o saxofonista Ronalde Monezzi foi gravado remotamente sem que escutássemos um ao 
outro. Tem uns encontros que eu considero quase telepáticos. [Duo monezzi sollero]
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o risco de desconsiderar que às vezes eu quero reagir. Quero saltar ao primeiro 

impulso. É preciso também saber saltar. Contudo, considerando os contextos 

de improvisação que conheço, o silêncio é um desafio bem maior.

Singularização19 subjetiva, na maneira que propõe o Felix Guattari, 

possui um sentido ligado a práticas sociais de resistência e oferece a 

possibilidade de pensar processos que incluem a música, mas vão muito além 

dela. Segundo Guattari, “o que caracteriza os novos movimentos sociais não é 

somente uma resistência contra esse processo geral de serialização da 

subjetividade, mas também a tentativa de produzir modos de subjetividade 

originais e singulares, processos de singularização subjetiva. (GUATTARI e 

ROLNIK, 1996:45) 

Por um instante, deixo de lado a busca cuidadosa por palavras que se 

adequam aos desejos deste trabalho, e retorno às experiências que despertaram 

esta busca. À medida que estes ciclos de retroalimentação entre minha 

experiência e outros conhecimentos vão se reiterando, novas hipóteses vão 

surgindo.

Por exemplo, percebo que pensar sobre minhas recorrências musicais – 

independente da palavra que escolho para me referir a elas – pode, por 

exemplo, revelar padrões de interação mais ligados à lisonja do que à escuta. 

Entender que este processo é ético, e, portanto, sempre contingente ressalta a 

importância de não buscar uma resposta que sirva para todas as situações. Ser 

menos reativo pode fomentar um espaço menos competitivo em um sentido 

bastante concreto: outras pessoas poderão agir sem terem que superar o 

volume dos meus sons. Ser reativo “na medida certa”, seja lá o que isso for, pode 

ser a chave do problema, mas não é algo fixo e reutilizável.

Não é simples, mas a atenção à contingência ainda é a melhor 

ferramenta. Em uma anotação que fiz no início da pesquisa após um ensaio de 

um grupo de improvisação que frequentei por alguns anos, a relação entre 

recorrências e lisonja fica evidente:

19  0 termo "singularização" é usado por Guattari para designar os processos disruptores no campo da 
produção do desejo: trata-se dos movimentos de protesto do inconsciente contra a subjetividade 
capitalística, através da afirmação de outras maneiras de ser, outras sensibilidades, outra percepção, etc. 
Guattari chama a atenção para a importância política de tais processos, entre os quais se situariam os 
movimentos sociais, as minorias - enfim, os desvios de toda espécie. Outros termos designam os mesmos 
processos: autonomização, minorização, revolução molecular, etc. (Guattari, Rolnik 1996).
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No último ensaio (05/04/2018) me senti desconfortável quando tive 
a sensação de incorrer em um “clichê meu”: 
fragmentos de figuras melódicas na região grave, sem centro 
evidente, sem direção única, com pulso mais ou menos fixo e 
rápido, apresentados em espaços deixados por outras figuras, 
aparecendo, sumindo, e voltando em outro lugar, como uma 
mistura de contracanto e walking bass. 
Talvez caiba pensar sobre este desconforto que sinto com a 
repetição. Preciso perguntar o quanto disso não é uma espécie de 
cadáver schoenberguiano20 que arrasto por aí sem perceber. Assim 
que acabou o ensaio, o Fábio veio falar que gostou muito daquele 
momento. Pensei que a lisonja — que para os gregos seria uma das 
maiores inimigas do franco falar (Foucault, 2014) — faz com que às 
vezes, em momentos de vacilo, insegurança ou vontade de 
agradar, eu incorra neste recurso sonoro. Mas ainda assim me 
pergunto se isso é necessariamente ruim.

Recentemente toquei com um grupo de musicistas que eu não conhecia e 

recorri ao mesmo clichê. De novo, senti o tal desconforto. Ao final da 

apresentação, mais uma vez, um dos musicistas veio elogiar justamente aquele 

momento dizendo que aqueles sons criavam um espaço convidativo para suas 

intervenções. Desta vez, fiquei contente.

Penso que a recorrência a ser abandonada aqui talvez não seja sonora e 

sim o sentimento de charlatanismo associado à ideia de requentar ou repetir 

ideias de outros momentos. E isto não chegou em mim só pela música europeia, 

mas também por musicistas de jazz com quem convivi que defendiam que cada 

apresentação deve ser completamente nova. Hoje entendo que isso não só é 

impossível, mas é um desserviço que me desconcentra e me afasta da música 

que estou fazendo.

Para evitar que este processo seja uma espécie de expiação de mim 

mesmo, talvez seja interessante perguntar o que mais esse clichê, ou 

recorrência diz sobre mim: gosto de jazz, gosto de graves, prefiro o fundo à 

frente, gosto de pulso, gosto de música sem centro tonal, prefiro interações 

polifônicas, gosto de tensionar circularidades e variações contínuas, não gosto 

de falar o tempo todo, me preocupo em deixar espaços para as pessoas com 

quem toco, me afeto com a opinião destas pessoas sobre o que faço.

O problema não está na automatização, mas na percepção do ambiente.

20 Arnold Schoenberg: este compositor alemão ocupa no meu imaginário – e no de muitas outras pessoas – 
um lugar simbólico de primazia da variedade em detrimento da repetição. Sua música e suas ideias 
exercem ainda hoje enorme influência na maneira como se pensa e ensina música e valores musicais em 
muitos lugares do mundo.
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estetização do cotidiano

Uma pedra da calçada vira forma de imaginar uma história para contá-la 

em som. Escutar histórias: da calçada, da pedra, das pessoas. [a-grega/pedras 

ou pág 91] [america plaza ou pág 225]

Desejos sonoros especulam sobre coisas jogadas pela rua e pela casa. 

Objetos são ressignificados como parte de um instrumento. Pedra, hashi, lixa, 

walkman... [a-grega ou pág 69]

Padrões de interação, por bem ou por mal, viram totalidades sonoras 

entendidas como músicas. [150722 ou pág 131]

Desejos de outras interações se projetam em propostas de ação ética e 

musical. [posfácio do caderno de exercícios ou pág 117]

Compor canções de trabalho, lazer, escárnio, saudade. Algum jeito 

de fazer passar o dia pelo corpo. Lembranças do que é o bem. [canções ou pág 225]

eu nós

Musicistas, familiares, amigues, professor_s, cassandras, estudantes, 

a-gregades, excluídxs, pessoas remotas que percebo e outras que esqueço ou não 

vejo, outros animais, plantas, bactérias, fungos, ideias e outros trecos... agem 

sobre mim e sobre esta tese. 

Procuro atentar para partes dessa multiplicidade, adequadamente agir, 

ou não, sobre elas e buscar formas de documentá-las sem deixar de lado a 

totalidade da qual fazem parte. Há muito que pode ser dito sobre um corpo sem 

precisar corta-lo em pedaços e coloca-lo sob um microscópio. Certos 

agenciamentos chamam mais atenção, mas agir sobre si mesmo é agir sobre 

tudo isso. Esta tese pretende oferecer um retrato de uma tentativa.
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d(e/i)vagar pra chegar logo21

21 Minha avó Lya dizia isso toda vez que nos despedíamos para voltar de São Paulo, onde moravam os meus 
avós, para Campinas onde eu nasci e morei por muitos anos. Como ela nunca disse por escrito, me 
aproveito da ambiguidade do som para sugerir outros caminhos para o bordão.
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como ler esta tese

Mais do que lidas, gostaria que as ideias desta tese fossem 

experimentadas. Gostaria de saber como ressoam em outros corpos. Não 

importa tanto de onde você começa, mas sim o que acontece depois que as 

coisas estão em movimento. Mais ou menos como uma sessão de psicanálise 

que começa com algum assunto bobo qualquer e vai parar em lugares que não 

imaginávamos.  

No prólogo do Diferença e Repetição, Deleuze sugere que se comece pelas 

conclusões e termine com o prefácio. Muitas leituras são possíveis com 

qualquer livro, mas esta tese foi escrita com a ideia de aproveitar estas 

possibilidades. Embora o formato de papel, ou pdf, possa sugerir alguma 

linearidade, convido leitoras e leitores a criar o seu próprio passeio.

Durante a graduação decidi ler o Silêncio do John Cage abrindo em 

qualquer página a cada nova sessão de leitura. Demorou um bom tempo, li 

algumas partes várias vezes e não posso dar 100% de certeza de que li todas as 

páginas. Mas estou tranquilo com isso. Achei coerente e acho que aprendi 

bastante. 

O desejo é que este material possa ser aproveitado de várias formas. 

Inclusive esta da empreitada acadêmica, que se interessa pelas ideias sobre as 

práticas e organizações, que lê prefácio, notas de rodapé e referências 

bibliográficas. Mas gostaria também de imaginar que partes deste trabalho 

possam ser úteis para outras pessoas também. Inclusive as que não lerão este 

pedaço. 

O conteúdo da pesquisa está organizado de três formas: a tese impressa, o 

pdf, e o site22. Os dois primeiros tipos são apenas uma organização possível do 

material do site. O site com o desenho da tese oferece uma navegação não linear 

pelo material da pesquisa. Os mesmos textos, imagens, vídeos estão lá, mas não 

na ordem da tese impressa, ou pdf – que são praticamente a mesma coisa.  A 

única diferença é que no pdf tem [hyperlinks] que levam para outros lugares do 

22 O site ainda está em construção e o link estará na descrição do canal de youtube com as referências 
assim que estiver disponível: https://www.youtube.com/channel/UCSpQz5vAVS2XoQKSp5JaDuw 
Acessado em: 12/09/2022.
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do texto e links de internet com exemplos sonoros e audiovisuais. Enquanto na 

tese impressa, as possíveis mudanças de página estão indicadas em nota e os 

exemplos podem ser acessados por um QR code. De qualquer forma, todos os 

links estão nas referências no final.

O texto transita entre registros diferentes e tateia limites da formalidade. 

Os textos pequenos e em itálico indicam um contracanto, algo a ser lido em uma 

intensidade um pouco menor, um pouquinho mais distante, mas em diálogo 

com a voz principal. 

Algumas sessões começam com um link ou QR code. Pode ser 

interessante escutar enquanto lê. E por meio dos links, é possível reorientar a 

navegação pelo texto em vários momentos, aproximando a versão linear da tese 

de papel da multiplicidade do desenho da tese. Algumas coisas, no entanto, são 

comuns nas duas versões.

leituras múltiplas

Aprendi a fazer isso com o meu amigo Flávio Machado de Oliveira, que é 

compositor/poeta. Há uns vinte anos ele me mostrou essa ferramenta de 

multiplicar o(s) sentido(s). Já estamos acostumad(a/@/_/o/e/?/x/ /)s a vê-la em 

contratos e formulários, mas nem tanto em outros contextos. Descobri 

recentemente que Neil Carey, professor da Faculdade de Educação da 

Universidade Metropolitana de Manchester também usa esse recurso, embora 

de forma menos radical. 

Ademais, existem outros exemplos. Além da escrita de artista pela qual 

advoga a Rosana Paulino em sua tese de doutorado, discussões de gênero – que 

ocuparam mais espaço na sociedade nas últimas décadas – também trazem 

novidades para as maneiras de escrever. Por isso, peço um segundo para 

explicar o meu interesse nessa escrita e elucidar os recursos que usarei, embora 

acredite que seja possível aproveitar o texto mesmo sem essa explicação.

Uma das coisas que mais gosto nessa escrita é que ela dribla o som, ou se 

esconde nele. É invisível aos ouvidos. É acusmática como uma gravação de 

improvisação na qual só a visão pode dizer quem é quem e quais são os 
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instrumentos. O som não diz tudo. Não existe som em si. Da mesma forma que 

toda palavra vem acompanhada de contextos sociais e seus discursos, 

hegemônicos ou não, o som sempre traz mais do que parece. Não existe 

palavra/som neutr(a/o). Este recurso é uma forma de brincar/estetizar a 

multiplicidade onde nadam as virtualidades semânticas do texto.

Cada vez que fiz isso foi porque senti que os outros sentidos eram 

igualmente possíveis e não haveria grande prejuízo em qualquer escolha. 

Mesmo que aponte para um lugar inesperado. Sua recepção vai ser uma 

interação entre as possibilidades que eu preparei, as que eu não vi que estavam 

lá, as que você vai trazer, e as que nem imaginamos. Esse processo, em certa 

medida, já acontece em qualquer texto – seria ingênuo achar que somos capazes 

de controlar a recepção –, mas aqui estes desvios não só são muito bem-vindos, 

mas são fundamentais na composição dinâmica e coletiva deste trabalho.

Por fim, usar barras para indicar “e/ou” e parênteses para agrupar 

possibilidades é uma tentativa de construir sentido e conhecimento a partir da 

incerteza, da atenção ao instante, da escolha, do jogo. 

Aproveite!
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ode às bananeiras

(explicação sobre explicações e referências)

“Não há diferença entre aquilo de que um livro fala e a maneira como é feito.”23

É impossível – tampouco quero – explicar tudo. Um texto amplo como 

este, que se pretende um tanto rizomático24, não precisa explicar tudo pra todo 

mundo o tempo todo, sob o risco de explicar tanto que o trabalho em si não 

acontece. Uma bananeira realmente nunca vai ter a mesma verticalidade sólida 

e imponente de uma árvore. Mas possui outras características que as poderosas 

árvores não possuem. Bananeiras se espalham, se reinventam em novos 

lugares... Esta tese, assim como tantas improvisações, resiste a fixidez e passeia 

entre árvores e bananeiras para compor o que agora chega a você. É com estas 

diferenças em mente que, a seguir, listo as maneiras com que expliquei e 

referenciei artistas/ideias/conceitos/autorxs no decorrer do trabalho.

Algumas referências são mais importantes para a compreensão imediata 

do que está na página do que outras. Nesses casos, coloquei uma breve 

explicação no corpo do texto, e, quando julguei necessário, uma nota de rodapé 

que explica/contextualiza o que foi dito. 

Existem casos também em que se trata de dar crédito às ideias de outrem 

em situações nas quais a prioridade é o fluxo da leitura. Nessa situação – como 

no caderno de exercícios – pessoas podem se interessar por saber mais sobre 

figuras que tiveram uma importância na criação deste ou daquele material, e é 

meu dever ético como pesquisador, referenciar essas ideias para não haver 

dúvidas de onde elas vieram. 

Neste caso, as referências estão no final da sessão, já que a prioridade é a 

utilidade prática das propostas e as explicações na mesma página 

atrapalhariam mais do que ajudariam. Instruções de proposta de improvisação 

já causam confusão demais sem explicações paralelas.

23 (DELEUZE, GUATTARI. 1995:18)
24 Evitei ao máximo usar muitos termos deleuzianos. Quando os usei, tentei fazê-lo de forma que o termo 
em questão tivesse algum sentido no senso comum também. As autorias serão sempre referenciadas, mas 
gostaria de ser deleuziano sem falar deleuzianês. De qualquer forma, trabalhos como os de Rogério Costa 
(2016) e Chris Stover (2017) são ótimas referências para entender a filosofia de Deleuze por um ponto de 
vista musical.
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Contudo, mesmo no fim da sessão, tentei ser bastante cuidadoso com o 

conteúdo destas notas. Saber maiores detalhes sobre a vida das pessoas pode 

servir mais de um propósito. O primeiro – que é o que tentei atender em alguns 

momentos – pretende oferecer possibilidades de contextualização e 

aprofundamento nas ideias e pessoas mencionadas ou citadas. 

Na maneira como entendo a escrita, este cuidado é necessário, já que 

muitas vezes a contextualização pode servir mais para legitimar um argumento 

do que de fato elucidar qualquer coisa. Não ofereço estatísticas, ou resultados 

precisos de experimentos. Estes sim dependem da legitimidade da instituição 

que os produz. Sinto que o argumento, ou a prática, em questão devem 

conseguir se sustentar sozinhos. 

Há também um tipo de referência que pode te jogar para um caminho 

totalmente diferente na leitura. São notas bem mais longas que podem ser lidas 

isoladamente ou como complemento/ilustração da página em questão. Os 

textos Grove e Tiquino são exemplos deste tipo de referência. Fica a cargo de 

quem lê escolher se volta para onde estava, segue para outro lugar, ou nem vai. 

Todas essas movimentações são bem mais fáceis nas versões digitais do texto.

Por fim, existe um último caso de referências que não explico. Estas 

referências não são fundamentais para a compreensão do texto. Servem mais 

no sentido da criação de um rizoma que pode ser aproveitado, ou não. Entendo 

que houve um tempo em que a empreitada acadêmica trazia outras 

dificuldades. Teses inteiras escritas à mão, sem control+c control+v, sem pdf, 

precisando subir num cavalo e atravessar vales e montanhas para achar um 

livro ou informação sobre alguém. 

Nesse sentido, a vida está bem mais fácil hoje. Se você está lendo este 

texto, é bem provável que tenha acesso à internet. Caso alguma das referências 

não explicadas desperte a sua curiosidade, será fácil encontrá-la online. Tomei 

cuidado para não falar de nada desconhecido demais. São, em geral, só 

referências musicais25  – como The Shaggs ou De La Soul – que possuem, para 

mim, algum valor afetivo/estético que as torna relevantes para uma situação 

que já está suficientemente desenhada no resto da página. 

25 Há uma exceção importante: em certos momentos do texto, faço referência a notícias envolvendo 
pessoas do atual governo federal. Como este não é o foco central do trabalho, optei por incluir os links das 
notícias e manter nomes sujos longe do meu texto. Creio ser importante lembrar que estas aberrações 
acontecem, mas não faltam fontes sobre estas pessoas, e não é minha função dar nome aos bois, ou gado. 
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Esta tentativa de uma escrita descentralizada que se lança em múltiplas 

direções se inspira fortemente nas ideias de Deleuze e Guattari. Portanto, 

concluo esta pequena explicação com uma citação direta do início do Mil 

Platôs, na qual os autores se referem à parte de um livro que escapa a uma 

totalidade significante e definem como um corpo que “que não para de desfazer 

o organismo, de fazer passar e circular partículas a-significantes, intensidades 

puras, e não para de atribuir-se os sujeitos aos quais não deixa senão um nome 

como rastro de uma intensidade.”26

26 (DELEUZE, GUATTARI. 1995:18)
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11082021

Me alonguei e dancei escutando o álbum “three feet high and rising” do De La Soul. Deu 
pra ouvir até a faixa 8; Começo uma sessão de mão direita. 50bpm;

2 min de sweep aleatório (colcheia);

1 min/corda, semicolcheia: acabou sendo um pouco mais tempo e na mizinha – 
primeira corda – fiz quintina.

± 1’ por figura (colcheia, tercina, semicolcheia, quintina, sextina, septina, fusa) 
abafando as cordas com a palma da mão direita palheta leve com ponta arredondada.





tocando deleuze de ouvido

surfando linhas de fuga (na melhor das hipóteses)

||: nesse instante exato – que não se importa se é pensado, intuído, planejado 

muito rapidamente, acidente ou sorte –, uma vibração vai tateando as 

moléculas ao lado e ganhando corpo no espaço. ao mesmo tempo que começa a 

se moldar, este corpo começa a manifestar desejos. “Quero ir pra lá!”. “Pra cá!”. 

“Quero de novo!”, “Chega!”. cabe a quem improvisa escutar este corpo volátil e 

transduzir, ou não, seus anseios para mais vibrações no espaço: escutar “o que a 

música quer”, escreve Borgo. as mensagens chegam com maior e menor 

antecedência e o corpo material de quem toca – as costas, os ombros, os dedos, a 

boca...–, faz o que pode para dar conta. a partir dos desejos da música e as 

singularidades desta mídia de carne e osso, um corpo maior se faz. um fluxo 

dinâmico e único que sobreviverá por um tempo e desaparecerá para sempre. 

como morrerá? voltará transformado? o que virá depois? com que desejos? 

coexistirão? como será o salto para este novo desconhecido? devo saltar? quais 

desejos escuto e quais deixo passar? quando? um som que escapa pode ser a 

semente de um outro lugar. ele tem força pra isso? terei tempo para 

perceber/reagir? como escolhi/agi das outras vezes? sigo. outro som escapa. 

agora já são dois/três... sigo? começo a dar linha à nova ideia e vejo como o 

vento a empurra. a próxima já não consegue se disfarçar de acidental. a 

perturbação reivindica espaço e começa a influenciar mais moléculas. um 

ponto se desloca no tempo e vira linha. a gravidade desse corpo que se adensa 

atrai o que está em volta. a única constante do universo é a mudança, :||
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a hora de s(a/o)ltar (na pior das hipóteses)

Um fluxo vai ganhando densidade e atraindo as partículas à sua volta. Vai 
ficando mais pesado e mais rápido com o embalo. Arrasta tudo envolta, até as 
partículas que estavam sedimentadas lá no fundo. De repente, o que era fluxo se 
endurece, deixa de perceber seu entorno, fica lento, deixa de ser a articulação de 
uma rede complexa de fluxos, vira pedra, e cai. Com a solidão rígida da verdade 
alienada, vem o tédio, a frustração, as vaidades, a mentira... Nada parece real, 
possível ou interessante. Tudo é vazio como o menu de um DVD de um filme 
tenso rodando em loop enquanto alguém dorme. Só o enorme não saber 
perante a complexidade infinita de cada novo caminho possível e o pouco 
tempo/desejo para trilhá-los todos. Porque além de tudo, para virar pedra, o 
fluxo levou toda a energia do corpo. Paro, olho/escuto para os lados. Inicio 
outro fluxo. Ou desisto. Não se deve pular à toa, sob o risco de não aproveitar 
fluxo nenhum. Mas inevitavelmente, às vezes, linhas te levarão para um buraco 
que sugará tudo e destruirá qualquer sinal de vida. Não ficar tempo demais nem 
de menos em cada fluxo pode ser uma estratégia, mas quanto é demais? Sinto 
que muitas vezes, esses movimentos de saturação atraem tanta atenção para si 
que deixo de ver movimentos menores que estão lá. Podem ser princípios 
destrutivos que se acumulam para desestabilizar e criar caminhos. Podem ser 
sementes que vão quebrar a hibernação e brotar na terra arrasada da próxima 
destruição. Mas estão lá. Mais uma vez, atenção! As linhas estão passando o 
tempo todo em todas as direções. Se não tomar cuidado perco o foco, tudo vira 
fumaça. Mas se focar demais perco as oportunidades e os encontros, viro pedra. 
Algum equilíbrio só é possível em movimento, em ação. Como num patinete, 
bicicleta, corda bamba, parada de mão, etc. Além do efeito giroscópico dos dois 
primeiros casos, são sempre micro ajustes de padrões incorporados de reação às 
contingências do instante presente que possibilitam que o corpo se mantenha 
equilibrado. O que se deseja é caminhar para algo efêmero capaz de manter o 
equilíbrio por meio das idas e vindas incessantes entre caminhos conhecidos e 
caminhos novos.
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surfar linhas de fuga como método 

Esse agenciamento é formado entre as ideias do Deleuze, os recursos da 

guitarra, o meu corpo, o instante presente, e mais um monte de coisa. Trata-se 

de inventar uma máquina capaz de intuir movimentos para não perder energia. 

Tento usar este método na escrita e na organização e navegação das 

possibilidades de prática. Nem sempre funciona, mas ainda prefiro assim.

Ginástica; repertório; leitura musical; leitura de palavras; improvisação aberta; 

a-grega; alongamento; Gramani; composição; jazz; ensaios; violão; canção; 

música dançante... Essas são algumas práticas que penso como linhas, ou 

fluxos, que alterno e sobreponho na composição do meu processo. Não estão em 

nenhuma ordem específica e certamente esqueci algo importante. Tentei listar 

algumas reincidências, mas isso certamente não é tudo. Os retornos variados a 

cada caminho são possibilidades de escapar alguns esgotamentos, e de olhar o 

caminho com novos olhos. Isso permite perceber tendências, abandonos, 

inclusões... e ajuda a definir os próximos saltos. E, com o passar do tempo, 

definem algum tipo de aparência, ou rosto musical.
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11082021B

template: estudando guitarra na quarentena





nada especial [nada especial]

Eu comecei a organizar e documentar a minha prática quando meu 

corpo me permitia muito pouco tempo por dia com o instrumento. Tinha de 

cinco a dez minutos e precisava usá-los da melhor forma possível.

Era início de 2006 e no decorrer de um ano, um leve desconforto que 

aparecia depois de muitas horas tocando crescera e tornara-se, uma dor intensa 

na base do indicador da mão esquerda que não deixava sequer eu encostar a 

corda na a escala. 

 Vinha de um período de es(t/c)udo intenso, com mais de dez horas por 

dia trancado no quarto com a guitarra. Quando a dor me fez parar, comecei a 

buscar formas de voltar. E voltei muitas vezes.                Cada vez o lugar era outro. 

Primeiro foi o indicador: yoga, lian gong, meditação, fisioterapeutas mil, 

três ou quatro acupunturistas, quiroprata, terapia da mão, órtese, tala, 

ressonâncias, ultrassom, relaxantes, retomadas, rpg, infiltração, 

anti-inflamatório, viagens, consultas, segunda opinião, terceira opinião: 

cirurgia. Recuperação,  voltar, retomar, esperança, frustração, 

voltar de novo...

voltar pra onde? 
 voltar. 

voltar e ir são a mesma coisa?

Operou-se o indicador: recuperação, tala, remédios, mais fisioterapia, 

reaprender a usar a mão, perda de mobilidade... E o que funciona melhor ainda 

é estar muito atento e presente quando toco e parar quando dói. 

Sinto uma melhora, mas o que melhorou não foi o meu dedo. Foi a 

maneira como lido com os sinais que ele me dá. Eles me dão.                Agora é 

o anelar: o mesmo padrão de dor difusa e estranha que comecei a sentir no 

indicador durante a graduação. 

Os dois na mão esquerda. A de agora começou em San Diego num dia que 

impliquei que meu anelar, o dedo três, toca a corda sempre alguns milímetros 

abaixo de onde deveria. Passei perto de quatro horas estudando esses 

milímetros. Ele continua impreciso e lento, mas agora dói.

42

https://www.youtube.com/watch?v=K_vBNAPf8wg&list=PLgppcILbIHWA4acxcqkwnqtaoQy6QYKBo&index=20


“quer velocidade vai assistir fórmula um!”
 gritava um folclórico baterista campineiro 

numa pizzaria em 2005 
bastava tê-lo escutado 

sempre há tempo
“seja menos guitarrístico”

dizia o amigo Iwao
também com dor crônica na mão

sempre há tempo

Tem também a tensão entre o indicador e o polegar. Essa é nas duas 

mãos, mas é mais tranquila. Hoje em dia resolvo me concentrando e relaxando. 

Funciona na maior parte das vezes. 

O antebraço direito também. Em geral só dói se eu forço muito, e é só 

repousar que passa. Quando é o pulso não tem jeito. Só com anti-inflamatório. 

A mão fica fraca, burra, dói constante. Tem dia que não dá. Sigo. 

Tive um professor de guitarra que dizia que não acreditava mais em 

tendinite. Na época achei a postura dele um pouco irresponsável. Hoje entendo. 

Tem que achar um jeito, um estado de fluxo, sem tédio, sem tensão. 

Uma mente forte que sabe a hora de passear e a hora de voltar. Meditação 

às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Tem dia que funciona. Ontem doeu. Hoje 

não. Percebi a necessidade e gerei a energia que precisava. Nada especial. Sigo.

•••

Shoshaku Jushaku
Um dos meus estudantes uma vez me escreveu dizendo: "Você̂ me mandou um 

calendário e estou tentando seguir as boas máximas que aparecem em cada página. Mas o ano 
começou há pouco e eu já falhei". O mestre Dogen disse: "Shoshaku jushaku". Shaku geralmente 
significa "erro" ou "engano". Shoshaku jushaku significa "suceder um erro ao outro", ou seja, um 

engano contínuo. Segundo Dogen, um engano contínuo também pode ser Zen. A vida de um 
mestre Zen, poder-se-ia dizer, é feita de muitos anos de shoshaku jushaku. Isso quer dizer 

muitos anos de esforço decidido. (SUZUKI, 1994:37/38)

•••

abandonar
[e]nquanto praticava o ascetismo, o Buda descobriu que não havia limites para a 

purificação física e que isso tornava a prática religiosa muito pouco realista. Esse tipo de 
conflito com nosso corpo só́ termina quando morremos. […] essa forma de prática não resulta 

em nenhum progresso.  (SUZUKI, 1994:53/54)
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sem data 1

lavar roupa; dar aula, cozinhar, ler, buscar, praticar, arrumar, limpar, escrever, 
alongar, comer, andar, cuidar, ir, voltar, comprar, meditar?



sem data 2

sobre medo: procrastinei limpando o escritório 





notas/perguntas pós-êxodo

mãos de escher: a improvisação tem que vir de algum lugar. mas ela se 

alimenta das minhas outras práticas que só existem com uma boa dose dela. 

como mãos de escher que se desenham enquanto são desenhadas. para “ter o 

quê improvisar” – e isso só diz respeito à forma como me sinto quando 

improviso? –, e conseguir co-criar de maneira “satisfatória” com as outras 

pessoas...preciso de outras práticas musicais. composição tem me ajudado 

nesse sentido. e compor canção, de vez em quando, me ajuda a respirar. no meu 

mestrado, pensava sobre maneiras como práticas “não musicais” também 

participam deste processo. isso não é a fórmula para improvisar. não estou 

sugerindo que para improvisar seja necessário qualquer uma das atividades que 

fazem parte da minha vida. mas acho difícil que você improvise sem 

interferência das que fazem parte da sua. e ainda tem gente que acha que arte e 

vida não tem nada a ver…

•••

Sagaceza. Busco uma escuta “quase” capaz de prever o futuro, ouvir as 

intenções, os desejos, da pessoa ao lado. A compositora, improvisadora e 

pensadora musical Pauline Oliveros falava em telepatia musical, e propunha 

exercícios e práticas de improvisação musical que chamava de meditações. A 

palavra meditação vem do latim meditare, que é como Sêneca traduziu a 

palavra grega melatan, que “um exercício do pensamento sobre si mesmo” 

(Foucault 2014). Uma ação. Esta palavra, conta Foucault, está na raiz da 

expressão que o filósofo francês traduz como cuidado de si. 

As coincidências surpreendentes em uma improvisação em grupo não podem 

ser exclusivamente atribuídas a uma escuta criativa que projeta relações a 

partir de seus desejos e padrões incorporados. Pelo menos não se quiser ser 

minimamente interessante. Esta qualidade telepática associada ao domínio do 

instrumento é constituída por um corpo complexo e dinâmico, formado de 

experiências e afetos, além da bagagem de conhecimentos específicos e 

referentes musicais acumulados no tempo, éticas, vícios...

Às vezes, faz parte da minha pesquisa dançar sozinho escutando De La Soul.
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•••

interessa mais perguntar do que responder?

- quem faz improvisação livre?

- todo mundo que faz improvisação livre é musicista?

- é de se esperar que pessoas que dedicam mais tempo a um trabalho tenham 

resultados melhores do que pessoas que o fazem esporadicamente?

- isso importa para a improvisação livre?

- o que é esse fazer melhor?

- precisa importar de forma geral? 

- não pode importar, ou não, para processos específicos, como o meu?

tenho a forte impressão de que improvisação livre não paga as contas de quase 

ninguém. especulo que a imensa maioria das pessoas que praticam esta forma 

de fazer música tirem seu sustento de outras práticas como tocar em 

casamentos ou falar sobre isso academicamente. [poema academia ou pág 194]

•••

Biofeedback

“O que foi isso?

O que eu acabei de fazer?

Porque o instrumento fez isso?”27

Como posso controlar esse acidente?

•••

quem vai?

vou eu?

não vou?

(não) fui.

respira.28

27 Saxofonista de improvisação Evan Parker no documentário Amplified Gesture 
(https://www.youtube.com/watch?v=4AnDs1-QcxI)
28  [pré posfácio -  silêncios ou pág 17]
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•••

Existem também, em grupos de improvisação livre, pessoas com formação 

musical tradicional. É o caso de Alonso, Léandre, Bailey, Frith, Costa, etc. Todos 

esses exemplos se enquadram no que o Rogério Costa chama de “improvisação 

livre clássica” (2017), que não se refere a um período específico, mas a um tipo de 

intensidade/histórico na relação com a música. 

•••

quem faz improvisação livre?

- pessoas cansadas de tocar a mesma coisa, do mesmo jeito, de novo? 

- musicistas?

- pessoas interessadas em uma prática na qual as regras e hierarquias musicais 

tradicionais são apenas mais um recurso/fator/estímulo possível? 

- quem quiser?

- mesmo?

- e se o ensaio for longe?

- e se for caro chegar lá?

- e se sua música estiver “errada”? 

•••

improvisação solo? a Chefa Alonso29 diz que não faz sentido só fazer 

improvisação livre sozinho.  a maior parte de mim concorda, mas um 

pedacinho quer discordar. as apresentações nas quais ela toca solo e alterna 

entre o saxofone e um set de percussão ainda são, para mim, referências 

importantes. os solos da joëlle léandre, do cecil taylor, também ocupam este 

lugar de afeto/memória. 

29  SOLLERO, 2017.
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•••

Bailey, Frith e os idiomas da guitarra

Meu primeiro contato com improvisação livre foi na casa do 

(improvisad/pesquisad/composit/profess/invente)or... Henrique Iwao. Ainda 

não sabia que este jeito de fazer música tinha nome, ou que era mais do que 

brincadeira.

E é? Precisa ser sério do jeito que o Adorno quer?30

Era uma gravação de um senhor tocando uma guitarra de jazz caoticamente 

como eu nunca tinha visto. Não entendi se era piada. Uma sensação parecida 

com quando escutei The Shaggs pela primeira vez. O senhor tocava uns 

standards31 e chamava Derek Bailey, figura muito importante na construção de 

um discurso sobre esta forma de fazer música. Alguns anos depois conheci Fred 

Frith, que também toca guitarra e traz sons menos territorializados no 

instrumento. Sempre achei o Bailey muito mais guitarrístico.  Ironicamente, é 

dele que vem a argumentação por uma música improvisada “não idiomática”32. 

Mas esse livro é do ano que eu nasci, e

talvez sejam só questões que não estavam tanto em evidência na época. 

•••

30  Entre outras barbaridades, o filósofo alemão Teodoro Adorno faz uma distinção entre “música séria” e 
“música popular”. Não é novidade o caráter elitista e racializado de suas colocações. O pesquisador Marcio 
Monteiro (MONTEIRO, 2013), à luz de autores contemporâneos, discute a ideia de estandardização e os 
efeitos considerados nocivos da repetição e da distração nos escritos adornianos sobre música.
31   Standards são clássicos do jazz. Acho que a música que o Henrique mostrou foi Stella by Starlight.
32  I have used the terms ‘idiomatic’ and ‘non-idiomatic’ to describe the two main forms of improvisation. 
Idiomatic improvisation, much the most widely used, is mainly concerned with the expression of an 
idiom – such as jazz, flamenco or baroque – and takes its identity and motivation from that idiom.
Non-idiomatic improvisation has other concerns and is most usually found in so-called ‘free’ 
improvisation and, while it can be highly stylized, is not usually tied to representing an idiomatic 
identity. I have also followed what seems to be the usual practice in writings about ‘straight’ music, of 
treating the contemporary as a special, quite segregated musical activity. Here one finds ‘specialists’ in 
‘new’ music as though music, in order to be normal and unspecialised, has to be a sort of sonic 
archaeology.
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Repetição 1

Sempre volto a estudar acordes, harmonias, músicas baseadas em 

notas... faz parte de um processo de me relacionar ativamente com parte da 

bagagem que compõe a minha escuta e minhas possibilidades. Mas percebo que 

raramente sinto qualquer pulsão nesse sentido.

Ficam as perguntas: essas ideias ficaram de fora por pura incapacidade 

minha de articulá-las, ou porque não faziam sentido? Ou os dois? E isso 

importa? Algumas, ou muitas, horas a mais de repetição obediente e obstinada, 

com uma prática variada e descanso adequado, não me dariam a fluência 

necessária para articular estes sons em contextos de IL? Como faço isso sem me 

impor sobre os outros sons? Assim estas sonoridades fariam realmente parte da 

minha bagagem de sons? E os sons que aparecem como caricatura? Os que 

realmente compõem o que costuma sair dos meus alto-falantes seriam então os 

sons com os quais tenho uma sólida inten(c/s)ionalidade construída? Ou seriam 

pelo menos mais fáceis de produzir e articular por serem quase automáticos? O 

quanto (preciso/quero) sabe-los? 

Arrisco dizer que nada. Não se trata de desprezá-los, mas a IL vive muito 

bem sem eles. São apenas mais um recurso em um campo de possibilidades 

imensurável onde pessoas tocam máquinas de escrever, ventiladores, 

microfones, cadeiras... 

Mas é provável que estes sons já façam parte da sua vida em vários 

contextos. Na música que toca no supermercado, na partitura que você lê, no 

fundo do filme, na festa lá longe, no toque do telefone. Pode ser interessante 

pensar sobre o que fazer com estas convenções sonoras... Como se relacionar 

com elas? Como passá-las pelo corpo de outras formas? Tocar com vídeos do 

youtube, ler as partiras de piano da minha vó, reestudar o meu primeiro 

caderno de guitarra de 1996... 

O que fazer com aquilo tudo quando participamos de improvisações 

coletivas? O quanto e como podem surgir sem impor seus territórios sobre os 

outros devires daquele instante? O quanto “deixar ir” não é só uma forma de 

fazer sempre a mesma coisa?
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Estas perguntas são traiçoeiras. Podem sugerir que é possível, por meio 

de desterritorializações, atingir algum tipo de neutralidade capaz de fundir-se 

com as neutralidades imanentes de outras pessoas, formando um grande poço 

de nada estetizado. 

Esta hipótese é tão possível quanto cem instrumentistas de orquestra 

tocarem uma nota exatamente ao mesmo tempo. Parte do que faz a 

“grandiosidade” dos sons de uma orquestra é a soma das (micro)diferenças. É 

impossível dezesseis violinos tocarem simultaneamente a exata mesma 

frequência. Os desvios, no caso de “bons instrumentistas”, são mínimos e 

nunca acontecem exatamente da mesma forma. É de diferença que o ouvido 

gosta.

Mas voltando ao tanto que é necessário saber, ou o quanto disso quero 

que faça parte do meu corpo – e é importante distinguir esta pergunta de “o 

quanto isso faz parte do meu corpo?” – lembro do Steve Lacy contando para o 

Derek Bailey sobre seu processo de formação musical e os motivos que o 

levaram para a improvisação livre. Lacy era saxofonista de jazz e tocou com 

músicos de renome como Thelonious Monk e Cecil Taylor. Foram para ele as 

famosas vinte e cinco dicas para musicistas que Monk anotou em seu caderno. 

Não tem como ter essa conversa sem falar de um tipo que, às vezes, 

aparece em grupos de IL: a pessoa chega cheia de cartas na manga e aproveita 

aquele espaço, aquelas texturas, para despejar torrentes de escalas e arpejos 

como se o resto do grupo fosse uma espécie de Jamey Aebersold33 menos 

previsível, mas ainda assim, algum tipo de fundo para seus devaneios. No 

máximo, espaçando um pouco suas intervenções inflexíveis para não dar muito 

na cara que não está escutando nada.

Esses musicistas são frequentemente taxados de idiomáticos e, às vezes, 

alertados para este caráter insistente. Contudo, por mais irritante que seja, 

talvez o problema neste caso não seja o idioma. 

Há também quem não se importe com as alusões a determinados 

universos culturais. Talvez parte das pessoas do grupo até goste. Mas a falta de 

escuta é imperdoável. E esse problema vai muito além da música. A filósofa 

33 Método famoso de playback de acompanhamento jazzístico para estudo de criação de melodias sobre 
acordes específicos.
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Salma Muchail conta que “a tagarelice constitui segundo Foucault o primeiro 

vício do qual deve curar-se quando se começa a aprender a filosofia e nela se 

iniciar.”(MUCHAIL, 201634) 

Mas nem isso é unânime na improvisação livre. Conheço musicistas que 

estão perfeitamente contentes em imergir nos seus próprios brinquedos e 

ignorar o mundo em volta. E há quem ache raso este mergulho, e deseje algo 

mais próximo da fusão do que do encaixe. Algo que necessitaria uma 

transformação no nível molecular dos sons e dos sujeitos que os produzem. 

Algo capaz de criar um novo código genético imanente e impermanente para o 

bicho-som que nasce do grupo a cada encontro. Mas eu não sei fazer isso. Tô 

aprendendo. [(pre/pos)fácio - silêncios ou pág 17]

•••

Repetição 2

Compor canções é, entre outras coisas, uma forma de revisitar-me. [canções ou 

pág 225]

•••

DISCIPLINA

 “zen é comer quando se tem fome e dormir quando se tem sono”, disse o 

Shunryu Suzuki35. Mas sei que isso traz perigos. O outro lado da moeda é o 

ditado popular que diz que “comer dá sono e dormir dá fome”. 

34 FOUCAULT In: MUCHAIL. Fala no X Colóquio Internacional Michel Foucault: “É inútil revoltar-se?” 
Foucault e as insurreições. http://cameraweb.ccuec.unicamp.br/watch_video.php?v=UR7S6K15UR27. 
Link acessado em 30/05/17.
35 SUZUKI, 1970.
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•••

surfando linhas de fuga?

||: o que aconteceu?

quais foram as forças que atuaram?

eu escolhi isso, ou fui atropelado pelas contingências?

como isso pode se desdobrar em algo que me interessa?

como (pergunta/responde)r tudo isso num átimo?

será preciso?

como (pergunt/pens)ar menos?

e agora? :||
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sem data 3

a falange distal nos dois anelares tá doendo muito. voltei a treinar jiu-jitsu ontem. hoje 
fiz só uma livre que teve uma energia corajosa, mas a fadiga dos dedos me às afastava. 
por hoje tá bom. toquei por uns 4 minutos.





Paraskeué

||:
Vai
Levanta
Segue
Toma coragem
Se joga
Mete o loco
Sem medo
Sem pose
Esquece o buraco que te consome 
Anda
Desvia
Lembra 
Deixa 
Ama 
Caminha
Sorrindo
Não pára
Pergunta 
Questiona
Aproveita 
Viva! 
Tropeça de novo
Descansa e volta
Respira!
:||
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Paraskeué, conta Foucault, é uma palavra recorrente na ascese 

helenística e se refere a uma estrutura que faz parte do cuidado de si. Esta 

estrutura tem a função de proteger o sujeito dos percalços inevitáveis da ascese. 

O frio, a fome, o cansaço, o sono, a preguiça, a cólera, a lisonja... todas podem 

tirar o sujeito de seu caminho. A Paraskeué deve ajuda-lo a voltar. Deve estar 

sempre ao alcance das mãos e precisa ser praticada. Existiam frequentemente 

na forma de textos decorados e repetidos. 

Motivado pela ideia de que poderia existir tal ferramenta, especulei duas 

tentativas de paraskeués. Bem mais curta, i(ss/ç)o eu, pode ser lida de pelo 

menos duas formas: como um lembrete de olhar para mim mesmo, e como 

lembrete de que eu me iço, ergo, levanto. Vai é um presente que fiz no 

aniversário da minha filha Luísa. A ideia surgiu quando estava em San Diego 

enquanto caminhava até o supermercado e voltava. Cheguei em casa e gravei 

duas versões. Uma ainda quente da caminhada, só com vozes, quase marcial, 

descaradamente influenciada pelo zen budismo36, ainda no pulso da 

caminhada [vai]. A outra, compras guardadas, banho tomado, já um pouco mais 

tranquilo, com violão e voz [vai leve]. Ela tem essa função de socorro em um 

sentido bastante óbvio indicado na letra, mas também no próprio ato de fazer 

canção, algo que eu não fazia há muitos anos e que a distância de casa e das 

pessoas que eu amo – além do ambiente muitas vezes hostil dos EUA – me 

fizeram retomar como forma de elaboração e continuidade.

Paraskeué é “a estrutura de transformação permanente dos discursos 

verdadeiros... elemento de transformação do logos em êthos.” (FOUCAULT, 

2014:219) É “o que se poderia chamar de uma preparação ao mesmo tempo 

aberta e finalizada do indivíduo para os acontecimentos da vida.” (FOUCAULT, 

2014:286)

36 Nessa mistura estranha entre zen budismo e helenismo, me inspiro nas 9 prostrações que seguem o 
zazen – meditação sentada–, ou kinhin – meditação andando.
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 sem data 4

Sobre a gravação de duo-4 com o Ronalde Monezzi [duo monezzi sollero]

Enquanto preparo um chá me convenço e desconvenço cinquenta vezes de que devo, e 
de que não devo tocar. 
 
Nas vezes que sim, especulo sobre o como. Em linha, microfonado, de fone, sem fone, 
de pé, sentado, estudar, tocar livre, gravar, ou não...
 
Enrolo para fazer o chá. 
 
Está tarde para tomar chá mate, mas preciso. Sinto sono.
 
Estou quase convencido, de novo, a tocar de fone. E a gravar. 
 
Sobre desejo e beleza: tenho achado a strato mais bonita do que antes quando eu não 
estava estudando. 
 
Na parede da casa do professor tinha um quadrinho que dizia que “da escrita virá a 
inspiração e não o contrário”. Se eu não me engano o quadrinho dizia que a frase era do 
Tchecov
 
Enfim, buscar o outro chá e tocar.

https://www.youtube.com/watch?v=5xK10KW15Jo&list=PLgppcILbIHWA4acxcqkwnqtaoQy6QYKBo&index=18




Ginástica 
[www.random.org]37

lentidão e aten(ç/são) 

os dedos da mão direita percebem-se levemente tensos, sem motivo, o 

andamento é muito lento, quase tudo é possível sem tensão, dá tempo de 

pensar, sentir, planejar, (será que precisa fazer tudo isso?), mover lentamente... 

uma sensação levemente vibratória de soltura ocupa minhas têmporas, o topo 

da minha cabeça, corre por cima das minhas orelhas e vai penteando os cabelos 

por baixo, chega às costas, escorre do pescoço para os ombros e para as costas, 

afunila das escápulas para o centro da espinha dorsal que age como o orifício da 

ampulheta espalhando a sensação para os lados onde ficam os rins. os dedos se 

soltam, um estado de embriaguez parece se levantar, o olhar desembaça, num 

movimento quase brusco, o nariz solta o ar que estava preso, novamente as 

têmporas, a respiração busca um ajuste de intensidade e ritmo, resta uma 

sobriedade incomum, e tão capaz quanto efêmera, estes estados se alternam 

dinamicamente em um sistema onde o movimento das partículas de aten(ç/s)ão 

e tensão gera um estado de fluxo a partir do equilíbrio e desequilíbrio dessas 

forças.

37 Acesso em: 12/09/2022.
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(bici/[cl]/arin)eta

O que mantém o corpo pessoa-bicicleta equilibrado é o movimento. Qualquer 

pessoa que já tenha tentado se equilibrar em uma bicicleta parada sabe. 

Quando nos colocamos em movimento, é possível fazer minúsculos ajustes que 

mantêm o corpo equilibrado. Não são mudanças de rumo, curvas, ou desvios de 

obstáculos. São micro ajustes que sequer percebemos que estamos fazendo. 

Demorei pra aprender a andar de bicicleta. Acho que já tinha quase dez anos. 

Tentei algumas vezes antes, mas foi só quando um primo mais novo, o Lucas, 

ganhou uma bicicleta e perguntou se eu queria dar uma volta nela. “Você sabe 

né?”, perguntou ele. Com vergonha de dizer que não sabia, subi na bicicleta e 

quando vi já estava andando. Dei uma ou duas voltas no quintal da casa dele e 

devolvi com um êxtase secreto daqueles que anos depois ainda enche os 

pulmões de alegria.  Esses dias um amigo esteve aqui em casa e algo parecido 

aconteceu. Eu estava mostrando a clarineta que comprei na esperança de um 

dia achar tempo para aprender a tocar. Breno pegou um hand drum que estava 

ao lado e começou a improvisar. Tive um desejo de participar e montei a 

clarineta. Fazia meses que eu não estudava e rapidamente passou pela cabeça 

um medo de não sair nota nenhuma, como aquele de cair da bicicleta. Respirei 

fundo de novo, fechei os olhos e tocamos uma música bonita.

inspiração

Uso esta palavra no sentido mais literal possível: puxar ar para os pulmões. Tive 

o privilégio de ser amigo e aluno do Bebeto Von Buettner. Este músico incrível 

que partiu de maneira precoce, deixou lições que carregarei pra sempre. Uma 

delas é sobre presença e concentração. Tudo que ele precisava era uma 

respiração profunda. Uma só. Em um instante era o amigo brincalhão que 

contava piadas e ria largo. Um segundo depois de uma inspiração ritualística 

com as mãos apoiadas nas teclas do piano, o mundo ao redor desaparecia, ele 

soltava o ar, e algo lindo começava a acontecer. Instaurar este estado de atenção 

é uma das coisas que tenho tentado aprender. 
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aquece

fecha a mão, abre a mão, sobe a mão, desce a mão, sobe de lado, desce de lado, 

rotações pulso, torções em crucifixo ,alonga anterior, alonga posterior, torções 

jiu, tríceps, polegares, dedo a dedo, rotações cotovelo, abraços, rotações ombro, 

alonga peitoral parede, solta

template: estudando guitarra na quarentena

Criei um arquivo padrão no software de gravação que uso para guiar minhas 
sessões de estudo de guitarra. São oito pistas, cada uma com algo que costumo 
fazer: Caça notas; Tapping; Arpejos; Escala; Acordes; Fluxo; Livre. As 
improvisações devem durar mais ou menos 5 minutos. As categorias estão 
dispostas abaixo na ordem um que aparecem no gravador, mas podem ser 
sorteadas ou escolhidas livremente. Dito isso, tenho percebido que algumas 
ordens (des)favorecem o estudo. Diferente do baralho de sons que oferece 
estímulos mais abertos que buscam ativar a criatividade e a investigação de um 
vocabulário próprio, esta maneira de estudar aborda questões mais específicas 
da relação mecânica com o instrumento, da capacidade de articular 
musicalmente um vocabulário já conhecido de sons e técnicas. Os exercícios 
devem ser realizados sem acompanhamento. Acontece dos exercícios se 
misturarem. Às vezes tento contemplar mais de um estímulo dentro da mesma 
improvisação. Evito o uso de processamentos que precisam ser (des)acionados 
durante o tocar. 

1– caça notas
Procuro tocar apenas o que escuto e manter o máximo de atenção para não me 
deixar levar pelos desejos de lisonja da mão. Preciso estar absolutamente atento 
a cada movimento e tentar adequá-lo ao que minha escuta pediu alguns 
milissegundos antes. Nesse esforço de fazer as mãos escutarem, contingências 
são inevitáveis. Cada uma deve ser tratada dentro de sua singularidade. Às 
vezes o erro sugere novos caminhos e a atenção se realinha, após um breve 
susto. Às vezes ignoro e finjo pra mim mesmo que a mão foi para onde a escuta 
queria e sigo o fluxo de antes. Outras vezes paro, procuro o lugar para onde 
queria ir e retomo a partir dali. Tanto materiais novos quanto melodias 
consagradas podem servir de estímulo. Gosto de usar este exercício no início 
das sessões para ativar a concentração e a escuta.  [caça notas 11122021]
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2 – tapping 
Esta técnica levada ao extremo pelo guitarrista Stanley Jordan hoje encontra 
adeptos no mundo inteiro e oferece possibilidades de polifonia e velocidade 
como nenhuma outra que conheço. Na maneira caótica e gestual que 
frequentemente a exploro, ela me permite chegar um pouquinho mais perto 
dos fluxos do Cecil Taylor, pianista que gosto muito. Por conta da alta 
intensidade dos gestos que costumam surgir, e a maneira não convencional de 
atacar as notas, este exercício causa um desgaste físico considerável. É sempre 
difícil sucedê-lo porque a mão já está bem cansada ao fim dos 5 minutos. 

3 – arpejos
Este exercício também poderia chamar saltos consecutivos. Mais do que 
realizar arpejos conhecidos desse ou daquele acorde, a ideia é fugir de melodias 
que se movem por graus conjuntos, um automatismo do qual tenho me 
esforçado para me livrar. Busco criar melodias que se movem por saltos com 
frequentes mudanças de direção. Procuro evitar qualquer tipo de centro tonal 
para onde os arpejos possam gravitar.  

4 – canção
Foucault conta que, em grego clássico, a ideia de salvação está ligada à 
lembrança. Canções são o meu primeiro contato com música. Vinham dos 
violões dos meus tios e das vozes das minhas tias nas festas de família, do meu 
primeiro walkman, acompanharam quase todos os momentos que vivi. Mas lá 
pelas tantas, ironicamente no início do bacharelado em música popular, 
deixei-me convencer de que valiam menos por não se adequarem a certos 
padrões de complexidade e pela ligação que possuíam com a indústria cultural. 
Valores estranhos se escondiam nas frestas de discursos como o de Teodoro 
Adorno, que em seu “sobre música popular” fez um desserviço racista e elitista 
à musicologia do século XX. O filósofo e músico amador via no jazz apenas uma 
ferramenta de determinação massiva de padrões de comportamento e era 
incapaz de conceber um fazer musical diferente de sua tradição eurológica.  
[misty 16122020]

5 – escala
Existem diversas formas de estudar escalas. A que eu mais uso, eu aprendi em 
um curso online com Gary Burton. O famoso vibrafonista de jazz sugere uma 
abordagem que pretende articular o material estudado da forma mais próxima 
possível de uma criação musical. Primeiro escolho uma escala qualquer. Às 
vezes por sorteio, às vezes pela vontade do momento. Por um tempo 
determinado, exploro caminhos dentro desta escala, buscando passar por todas 
as regiões do meu instrumento e improvisar com variadas figuras rítmicas, 
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passos curtos, saltos largos, notas isoladas, notas simultâneas, somente terças, 
ou quartas, quintas, etc. Também gosto bastante de estudar escala em uma 
corda só, como sugere o Mick Goodrick38. 

6 – acordes
Aqui valem apenas notas simultâneas. Procuro não caracterizar acordes tonais. 
Existe, porém, um interesse pelo encadeamento das vozes de um grupo de notas 
para o outro. Os grupos possuem de 3 a 6 notas sem repetição. Frequentemente 
uso o pedal de volume para tirar o ataque dos acordes e reverbs longos para 
criar texturas e espaços. [acordes 15112021]

7 – fluxo
O objetivo aqui é aprender a seguir em frente sem perder energia de 
movimento. Para isso, é importante buscar um fluxo que eu consiga sustentar. 
A ideia de pulso está sempre presente, mas a velocidade pode ser alterada com 
cuidado para que a lentidão excessiva não crie espaços demais a ponto de 
descaracterizar o fluxo. Frequentemente estabeleço padrões rítmicos de 5 e/ou 7 
notas para ajudar a continuidade, mas abandono quando quiser. Este é o 
exercício que acho mais difícil deste grupo.  [fluxo 22112021]

8 – livre
Deixei esta pista no arquivo padrão para que não me sinta sempre obrigado a 
seguir algum dos outros estímulos. Tem dias que não dá vontade de seguir 
nada. Aí gravo qualquer coisa que dá vontade. Este é o que eu menos faço. 

38 Sobre esta forma de estudar guitarra, ver o primeiro capítulo de GOODRICK 1987
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pacotes

aquece (15’); sortear duas das opções abaixo (60’); escolher um pacote (30’)

1)
bach (10’)
qualquer-nota lírico (2’)
tirar bach de ouvido (8’)
qualquer-nota tempo medido (2’)
tirar bach de ouvido (8’)

2) 
pontilhismos desmedidos (2’)
repertório - acordes (8’)
pontilhismos medidos (2’)
repertório – notas (8’)
pontilhismos desmedidos (2’)
repertório – melodia(8’)

3) 
escala Burton (2’)
dicionário de acordes(8’)
escala Burton (2’)
dicionário de acordes (8’)
escala Burton (2’)
dicionário de acordes + escala Burton (8’)

4) 
livre (8’)
o que parecer necessário (2’)
fx (8’)
o que parecer necessário (2’)
livre fx (8’)
o que parecer necessário (2’)

5) 
pontilhismos desmedidos (2’)
changes (8’)
pontilhismos medidos (2’)
changes (8’)
pontilhismos fx (8’)
changes (2’)

6) 
escala Goodrick (2’)
modal Goodrick (8’)
escala Goodrick (2’)
shuttle Goodrick (8’)
escala Goodrick (2’)
changes Goodrick (8’)
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110922

estudando a-grega: descobri aos 39 segundos desse vídeo: [estudando a-grega 1] que é o 
volume do piezo que traz o ruído intermitente da rede elétrica. tendo isso em mente, 

posso usá-lo. me ocorre perto dos sete minutos e meio que a pedra – que uso para 
levantar cordas individualmente para o arco – talvez fique melhor posicionada pulando 

uma corda e colocando sob a terceira. aos seis minutos e meio usei o helicóptero pela 
primeira vez no piezo que fica embaixo do braço. gostei do resultado.

https://youtu.be/ya1pgAB4qyE




a-grega
[a-grega solo-1]

“A guitarra elétrica não existe. Isso não é de fato um 
instrumento. Eu posso dizer que isso é uma guitarra elétrica, 
mas ela não se torna uma guitarra elétrica até que eu a ligue na 
tomada, e também mande ela por onde quer que eu queira 
mandar [mostrando seus pedais]. Então, é somente isso mais 
aquilo mais aquilo outro que é uma guitarra elétrica.” (Fred 
Frith)39

o começo da empreitada

a-grega é um instrumento musical de improvisação formado por 

diversos dispositivos: uma guitarra um tanto modificada; uma mesa coberta de 

objetos que uso para tocá-la; alguns pedais; um ou dois amplificadores, às vezes 

um computador, um radinho a pilhas... É uma “estação de improvisação 

musical”, segundo seu principal colaborador, o 

compositor/inventor/construtor de instrumentos Gregory Slivar. O 

instrumento foi feito a partir de uma guitarra elétrica tipo Stratocaster que 

vem sendo transformada desde sua aquisição. As principais intervenções foram 

feitas a partir de 2018, mas antes de deixá-la com o Greg, ela já tinha passado 

por algumas mudanças.

Primeiro, pedi para o Tiguez Luthier – de quem comprei a guitarra – 

retirar os trastes. Com isso o primeiro “problema”. A sustentação40, que já é 

uma questão em guitarras convencionais, ficaria ainda menor. O dedo absorve 

muito mais as vibrações da corda do que o metal. Nas cordas mais graves, com 

maior massa, o efeito é menos pronunciado, mas nas três mais agudas o tempo 

de sustentação vai para quase zero quando os trastes são retirados. 

Como eu já não vinha usando afinação tradicional, decidi substituir 

todas as cordas por cordas grossas, popularmente conhecidas como bordões. 

Aproveitando que estas cordas não chegam nas notas agudas de suas primas41 

fininhas, decidi afinar toda a guitarra bem mais grave chegando a mais ou 

menos uma oitava abaixo da afinação normal.

Na intervenção seguinte, tentei instalar um kill switch: botão que tem a 

função de cortar completamente o som da guitarra quando apertado, e deixa-lo 

69

https://youtu.be/ya1pgAB4qyE


passar quando solto. Parecia bem fácil de instalar. Baixei um esquema da 

internet, mas tudo que consegui foi silenciar a guitarra por completo. Precisei 

leva-la para o Tomás, um amigo luthier de Campinas, que corrigiu minha 

ligação errada. 

O kill switch cria janelas em um fluxo de som. Conheci este recurso com 

o guitarrista Bucket Head, mas já conhecia um efeito parecido usado pelo Tom 

Morello, guitarrista da banda Rage Against the Machine. Mas ao passo que 

Morello usa uma chave seletora para alternar rapidamente entre um captador 

com o volume no máximo e outro no mínimo, Bucket Head usa um botão 

momentâneo, deixando tudo muito mais fácil de operar e quebrando menos 

chaves seletoras que em geral não são feitas para serem manipuladas de 

maneira tão enérgica.

Foi com essa guitarra que cheguei na Orquestra Errante. No primeiro 

ensaio, na verdade, fui mais cauteloso e levei a semiacústica, mas do segundo 

em diante levei a-grega, ainda sem esse nome. Influenciado por John Cage, 

Susan Alcorn e Fred Frith, experimentava diferente maneiras de excitar os 

captadores. De Alcorn, as pedras42, de Frith, as baquetas sob as cordas43, de 

Cage a curiosidade de transformar completamente um instrumento por meio 

dessas e outras preparações44.

Comecei, a exemplo de Frith e Alcorn, a tocar com a guitarra deitada 

sobre as pernas como um dulcimer, santur, lap steel, etc. A primeira vez que vi 

este jeito de tocar foi na década de noventa com o guitarrista de blues Jeff 

Healey. Hoje em dia não é difícil encontrar na internet guitarristas que tocam 

desse jeito. A posição facilita muito para as preparações não caírem, e para 

percutir as cordas. Além disso, certos guitarrismos ficam mais difíceis e sou 

impelido a buscar outros caminhos. 

Determinado a achar sons no instrumento, andava pela rua olhando 

para o chão, procurando coisas pra bater, puxar, apertar, esfregar, passar na 

guitarra. Também escutava um som qualquer e ficava imaginando como 

poderia produzi-lo sem processamento45. O problema da falta de sustentação 

passava a ser abordado de diversas maneiras46: pela fricção de arcos, baquetas, 

cordas, pedras, etc. 
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Ao mesmo tempo que essas transformações traziam novas 

possibilidades para o instrumento, também tornavam praticamente impossível 

tocá-lo de forma tradicional47, com notas precisas, acordes, etc. Além da 

posição horizontal, essa dificuldade se deve à afinação uma oitava abaixo. A 

afinação nunca fica muito precisa por conta do comprimento da escala – 25.5 

polegadas – que precisaria ser um pouco mais longo – 30 polegadas48.

A partir dessas novas (im)possibilidades musicais, as ideias de gesto e 

textura começaram a ganhar maior destaque e a guitarra que ajudei a fazer 

começa a conduzir meus desejos sonoros por suas singularidades. As tentativas 

de fazer este ou aquele som me levavam à descoberta de outras capacidades do 

instrumento. Algo como o que o saxofonista improvisador Evan Parker chama 

de biofeedback.
Você se irmana com o instrumento e ele te ensina tanto quanto 
você diz o que ele deve fazer. [...] é um processo muito dinâmico 
e muito sensível. Obviamente, você tem que ter algum tipo de 
objetivo, algo que você esteja tentando fazer. Quando você está 
praticando, isso pode ser uma coisa muito específica: como 
tocar afinado, ou como tocar essa ou aquela escala, ou arpejo, os 
materiais básicos. Você está refinando a sua percepção das 
alturas, a sua precisão de tempo, essas coisas todas. E o 
instrumento, ao mesmo tempo, está te dando informações 
adicionais. Então, tem coisas que você tem sob controle, mas de 
vez em quando algo dá errado, você perde o controle. Nesse 
momento, você recebe uma oportunidade de aprender alguma 
outra coisa que o instrumento é capaz de fazer. Isso parece 
muito nebuloso. Vamos dar um exemplo específico. Você 
esbarra numa chave sem querer, e a coluna de ar é quebrada por 
um momento em um lugar que você não pretendia quebrá-la. 
Como consequência, ao invés da nota fundamental ser 
produzida, você produz uma parcial daquela nota. Você então 
tenta trazer este acidente para o seu controle.49 

Desse processo de descoberta, surge o desejo de fazer mais modificações. 

A partir deste momento, este agenciamento começa a se tornar mais complexo, 

como relato a seguir.
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Captadores Piezo

O primeiro desses desejos foi de instalar um captador piezo na mão, ou 

headstock, onde ficam as tarraxas do instrumento. O objetivo era captar os sons 

formados pela agitação das cordas entre os objetos que insiro sob elas, e o 

headstock. [cobre.1]

Explico: quando se insere um objeto entre as cordas e a escala de uma 

guitarra com apenas os captadores magnéticos convencionais, como faz Frith, 

só é possível captar o trecho da corda que vibra entre o objeto e a ponte – 

chamemos este trecho de trecho A. Contudo, entre o objeto inserido e as 

tarraxas, há um outro trecho de corda que também pode ser usado – chamemos 

de trecho B. 

Quando acionamos as cordas neste trecho em uma guitarra com apenas 

captadores magnéticos no corpo, todo som produzido é resultado da 

transferência de energia do trecho B para o trecho A. Ou seja, as frequências 

captadas serão aquelas produzidas entre o objeto inserido e a ponte. Portanto, o 

som de fato produzido pelo trecho B se perde. Um efeito parecido com quando 

batemos no corpo do instrumento para colocar em vibração as cordas sem 

tocá-las. A colocação do captador piezo permite que sejam captados os sons dos 

dois trechos. Com isso, passamos a ter doze cordas soltas ao invés de seis.

Como meus conhecimentos de eletrônica ainda são muito limitados, 

pedi ajuda para o Greg. A primeira tentativa foi colocar o piezo atrás do 

headstock, com um fio fino esticado por trás do braço do instrumento até a 

saída da guitarra. Esta disposição trouxe uma dificuldade que era a 

protuberância no lugar onde tradicionalmente se apoia o polegar da mão 

esquerda. Isso limitava a mobilidade, já que naquele momento eu ainda tocava 

principalmente em posição tradicional. 

Decidimos experimentar colocá-lo no corpo da guitarra. A princípio sob 

o braço, no local onde este é parafusado ao corpo. Os resultados não foram 

bons. Esta é uma junção extremamente importante e precisa ser o mais firme 

possível. Até o disco de piezo e fio atrapalhavam na recolocação do braço. Para 

não escavar aquele espaço delicado, optamos por tentar outras posições. 
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Por fim, ficamos com dois discos: um sobre o corpo e outro atrás do 

braço, logo antes da junção com o corpo. Juntos eles captam as vibrações de 

todos os cantos da guitarra. Também produzo sons percutindo levemente e 

esfregando o que fica em cima do corpo e, às vezes, o que fica embaixo, embora 

este seja um pouco mais difícil de acessar. 

Este de baixo está coberto por uma capa protetora de tecido sintético 

para evitar que capte sons indesejados da guitarra se mexendo sobre a minha 

perna. Com isso, pode ser percutido e esfregado com mais força, possibilitando 

outros sons. Um botão giratório controla o volume dos dois ao mesmo tempo e 

seu sinal é somado à saída geral junto com os outros sinais que explico adiante. 
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dançando com luzes (tocar sem tocar)

movo as mãos sobre a guitarra, sem encostar, numa espécie de 
dança estranha, quatro fluxos de som se misturam: um grave, um 

não tão grave, um médio, e um agudo, as oscilações do grave são 
tão lentas que viram ritmo e interferem nas outras ondas, flerto 

com o descontrole, o som agudo se mistura à microfonia que vem de 
ligar o pedal de wah – sob meu pé esquerdo – com o volume dos 

piezos no máximo; com o pé direito tento controlar a saída geral 
com um pedal de volume enquanto o outro pé modula a 

microfonia, um reverb longo cria um espaço imenso onde os fluxos 
se encontram, um pedal limitador de volume tenta impedir que 

tudo desande em violência, minhas mãos quase não encostam na 
guitarra, como quem derrama um tanto mais ou menos 

(in)determinado de tinta sobre uma tela deitada no chão.

A segunda etapa do processo de transformação foi a mais intensa e 

provedora de (im)possibilidades. Já vinha pensando a-grega como um sistema, 

ou uma espécie de sintetizador modular, mas agora a coisa estava prestes a ficar 

mais séria. Depois de passar um tempo com os piezos, levei a guitarra de volta 

para a casa do Greg. 

No tempo que ela ficou lá, ele fez e refez planos, desenhou e fez circuitos, 

experimentou transformações e maneiras de fazê-las caber no corpo do 

instrumento. Na reta final do processo, passávamos dias inteiros trabalhando 

na sala da casa dele. Ele fazendo os trabalhos mais difíceis e eu descascando fio, 

fazendo café, buscando marmita... 

O corpo da guitarra ficou pequeno para tantos recursos e cada vez que 

tentávamos fechar tudo e apertar os parafusos, era um novo problema que 

surgia, alguma coisa – ou tudo – que parava de funcionar. Mas depois de muitas 

tentativas chegamos ao que temos hoje. 

Além de alguns outros recursos que descrevo a seguir, foram colocados 

quatro osciladores, cada um controlado por um sensor de luz. Assim, consigo 

mudar a frequência de cada oscilador sem encostar em nada, somente 

movendo a mão – e às vezes uma lanterna ou isqueiro – e controlando a 

quantidade de luz que incide sobre os sensores. 

Em outro lugar deste trabalho [nada especial ou pág 42][nada especial] 

falo sobre algo que antecede, acompanha e motiva esta pesquisa: a dor nas 

mãos. Mesmo sem saber se a meta é tocar sem dor, ou apesar da dela, sigo 
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buscando estratégias: a guitarra deitada sobre as pernas, a impossibilidade de 

tocar “tradicionalmente”, a dança das mãos sobre os sensores sem encostar no 

instrumento... tudo isso me afasta das dores nos músculos e tendões, enquanto 

cria um corpo capaz de dar vazão a fluxos sempre novos e impossíveis em 

qualquer outro instrumento.  

A dor é irrelevante se não impede a realização do desejo

Com a improvisação, e principalmente na Orquestra Errante, redescobri 

um nível de entrega que só tinha sentido na adolescência quando tocava punk 

em uma banda de amigos. Não era incomum, nos tempos que frequentei a OE, 

que terminasse o ensaio com um ou mais cortes ou hematomas nas mãos. Na 

maior parte das vezes, só os percebia no final. Junto com a quase total ausência 

de memória sobre o que acabara de acontecer, este costumava ser um sinal de 

que o som tinha sido bom.50 

Esse vídeo51 [La Mesa] é um trecho de uma apresentação que fiz em La 

Mesa, subúrbio de San Diego, Califórnia, com o Tornike Karchkhadze e o David 

Borgo. No calor do momento, um hashi que uso para percu(r)tir as cordas saiu 

voando, as coisas foram ficando mais intensas. Eu batia com as mãos na 

guitarra como um atabaque, e a intensidade foi tamanha que arranquei, com 

uma das pancadas, a caixinha da bateria que alimenta os osciladores. Olhei pra 

minha mão depois e parecia que eu tinha caído de bicicleta. E a alma leve... 

75

https://www.youtube.com/watch?v=7GoE04J-5HU&list=PLgppcILbIHWA4acxcqkwnqtaoQy6QYKBo&index=9




TRECOS

Durante uma disciplina do doutorado, conheci o trabalho do Daniel 

Miller, antropólogo interessado em cultura material. Miller escreve sobre como 

também somos criados pelas coisas que criamos, sejam elas roupas, sistemas 

educacionais, ou guitarras. Sua descrição de como o sari – traje tipicamente 

usado por mulheres indianas –, com suas complexidades e dificuldades, 

determina todo o corpo de quem o usa, dos pedaços que ajudam nos cuidados 

com os bebês, às voltas que determinam as (im)possibilidades de postura e 

movimento do corpo da mãe.

Da mesma forma, a-grega oferece caminhos e cria dificuldades que 

criam/transformam a música que faço, e as maneiras como vivo e penso. 

tomara que eu não tenha que sair correndo
estou sentado em uma cadeira com a guitarra 
deitada sobre as pernas, cordas para cima, na 
minha coxa esquerda, um telefone celular preso 
por uma capinha especialmente modificada com 
elástico e velcro (engenho/carinho)samente feita 
pela minha amada companheira aline, do celular 
sai um cabo que vai até um 
parafuso/gancho/tarraxa que afina a sétima 
corda, ali também está enroscado o cabo que vem 
do captador piezo que está sob a mesa piezo, os 
dois cabos ficam à disposição para serem inseridos 
na entrada auxiliar da guitarra, um pedaço de fita 
crepe com duas linhas desenhadas em caneta azul 
os diferencia, ao lado está o cabo que sai da 
guitarra e a corda usada que prendo nele e enrolo 
na minha outra coxa para atenuar os ruídos da 
rede elétrica, o cabo da mesa piezo se enrosca nos 
pedais e às vezes trava a ação do pedal de volume, 
se tiver um incêndio eu morro queimado antes de 
conseguir me desvencilhar disso tudo.
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Cacarecos

corpo excitado,  corpo excitador
certa vez, no supermercado, encontrei o 
(composit/improvisad)or lucas araújo. éramos 
colegas na unicamp. lucas estava bem animado 
com algo que tinha para mostrar. ali mesmo, 
sacou os dois violões que levava nas costas, 
abaixou-se, e, apoiando um violão sobre uma das 
pernas, começou a tocá-lo com o outro violão. 
como se este segundo fosse uma espécie de arco, 
palheta, baqueta... um violão como objeto 
excitador do outro. depois de uma breve 
demonstração, conversamos um pouco e 
seguimos, cada um com suas compras. nunca a 
música daquele supermercado foi tão 
interessante.

O que normalmente se entende por saxofone é um instrumento que, 

embora seja guardado desmontado, possui partes essenciais que o definem a 

partir de sua utilização em conjunto. Dificilmente se ouve dizer que a boquilha 

é um acessório. A boquilha é parte do saxofone. Dito isso, não é raro vermos 

musicistas de improvisação utilizando um bocal de trompete ou mesmo 

tocando sem boquilha, direto no tubo. Ou trompetistas que adaptam para o 

trompete uma boquilha com palheta. 

Embora o bocal e a boquilha sejam parte dos seus respectivos 

instrumentos, a substituição de uma pela outra não transforma o saxofone ou 

trompete em outra coisa. São apenas (transform/experiment)ações, dessas que 

sempre aconteceram.

Da mesma forma, o arco não é um acessório do violino. Ele é parte do 

instrumento. Não porque seja impossível tocar sem ele, mas porque é a 

principal maneira como o violino é tocado há séculos, ainda que outras técnicas 

sejam possíveis e até comuns. O que é, então, o instrumento? Sua história? Sua 

materialidade?

Penso que o instrumento está no ato de unir as materialidades que o 

compõem em um campo de virtualidades sonoras. Assim, é tanto sua 

materialidade com suas (im)possibilidades sonoras, quanto a história e cultura 

que atuam sobre as maneiras que decidimos faze-lo soar. 
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Cacarecos foi a palavra que escolhi para falar, grosso modo, sobre o 

monte de coisa em cima da mesa que eu 

esfrego/bato/aperto/equilibro/amarro... na guitarra. Preparações, no 

vocabulário do Cage. Dispositivo também parece uma palavra adequada já que 

se refere a “[q]ualquer peça ou mecanismo de um aparelho destinado a um fim 

específico”.52

Em uma pesquisa por alguns manuais de instrumentação e 

orquestração, encontrei o Walter Piston usando esse termo pra falar sobre 

surdinas de instrumentos de cordas (PISTON:35), e o Samuel Adler falando 

sobre os diferentes objetos usados para tocar percussão (ADLER:434).  Mas 

dispositivo também remete à ordem; norma, preceito, prescrição, e por isso 

talvez não seja a designação ideal.

Não que estas opções estivessem colocadas em algum momento e eu 

tenha escolhido uma. Comecei a chamar de cacarecos despretensiosamente e 

acabei me acostumando. Mas em retrospectiva, vejo que a palavra cabe bem. 

Cacareco, segundo o dicionário Priberam, é uma “coisa velha ou bastante 

usada”, “objeto sem valor”53. Essas definições dialogam bem mais com a 

maneira com que boa parte dos objetos foram ganhados, roubados de pessoas 

queridas, ou achados no chão. E olhados isoladamente podem até ser 

confundidos com lixo
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causo do potinho do antônio

Certa vez, um amigo foi me fazer uma visita e levou um pouco de pimenta 

jamaicana em um potinho fantástico. Aparentemente não tinha nada de mais: 

uns três centímetros de altura por uns dois e meio de diâmetro, e serrilhas 

regulares que acompanham o perímetro do fundo. Esses dentinhos, com aquele 

diâmetro e aquela altura tornavam esse potinho uma das ferramentas mais 

interessantes que achei para produzir sons granulados e contínuos. Apoiava o 

potinho – com a tampa pra cima – nas cordas e segurando com os dedos da mão 

direita, girava-o de maneira a atritar com as serrilhas as duas ou três cordas que 

ele alcançava. Seu tamanho permitia esse controle. Eu já tinha até uma técnica 

pra fazer isso de maneira realmente contínua, sem variar a velocidade ou 

intensidade da rotação. Um belo dia o Antônio foi assistir uma apresentação na 

qual eu tocava e no final fui lhe mostrar o potinho e contar da maravilha que 

era. “Ôôo... meu querido que bom te ver! Você esqueceu esse potinho lá em casa 

e eu descobri que ele é um instrumento musical maravilhoso!”. Ao que ele 

respondeu “ah! valeu! que bom que você devolveu!” e colocou o potinho no 

bolso, desapercebidamente rasgando o meu coração. Desde então já testei 

vários outros potinhos, mas nenhum é tão bom.
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Campo de (im)possibilidades
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[demonstr/estud)ando a-grega]

RECURSOS:

Captadores magnéticos: Um humbucker e dois single-coils captam vibração 
das cordas; podem ser percutidos diretamente, ou tocados por indução 
eletromagnética da rotação de motores.

Captadores piezo: 2 captadores de contato que captam vibrações de todo 
corpo do instrumento/cordas; podem ser percutidos ou/e esfregados.

Entrada auxiliar: permite a conexão de fontes externas de som por meio de 
um cabo P2. Costumo usar com um aplicativo gerador de ruído (Noise Generator 
da TMSOFT), um radinho à pilhas, uma guitarra, teclado, computador, apenas o 
cabo, etc.

Osciladores: 4 osciladores de onda quadrada (quase) independentes. Um 
grave, um não tão grave, um médio, e um agudo.

Saída de 9 Volts: permite ligar cacarecos com motor como escova de dente 
elétrica ou ventilador. Estes podem percutir/esfregar54 diretamente as cordas 
e/ou captadores (magnéticos e piezo), ou tocar os captadores magnéticos à 
distância, por indução eletromagnética, modulando a frequência produzida de 
acordo com a rotação do motor55. Também pode alimentar uma lanterna para 
tocar os LDRs.

Cordas: além das 6 cordas normalmente encontradas em guitarras, acoplei 
mais duas cordas no corpo do instrumento. O som delas é captado pelos piezos. 
A frequência é controlada por uma espécie de tarraxa primitiva feita de um 
parafuso com argola na ponta, e uma tarraxa de zithar.

CONTROLES:

Volume geral: controla o volume da soma de todos os sinais da guitarra 
(captadores magnéticos, piezos, osciladores, entrada auxiliar). Funciona como 
uma versão lenta e gradual do kill switch.

Volume auxiliar: controla o volume da entrada auxiliar. Interfere no volume 
dos osciladores.
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Volumes osciladores: controla simultaneamente o volume dos quatro 
osciladores.

Volume piezos: controla simultaneamente o volume dos dois piezos. Interfere 
no volume dos osciladores.

Kill switch: botão momentâneo que quando acionado corta todo som do 
instrumento. Assim que tiro o dedo, o som volta. Dependendo da rede elétrica 
de onde estou tocando, produz um som grave contínuo ao invés de silêncio.

Seletor de captadores: chave de 5 posições que seleciona entre os 3 captadores 
magnéticos.

4 LDR56s: Cada um controla a frequência de um dos osciladores a partir de uma 
frequência base definida pelo respectivo botão giratório. Quanto menos luz 
mais grave, quanto mais luz, mais agudo. O jeito mais fácil de controlá-lo é 
movendo a mão ou o corpo em relação às luzes do espaço. Também é possível 
controlar a quantidade de luz que incide sobre cada LDR com auxílio de dois 
LEDs alimentados pela saída de 9V da guitarra, e/ou um isqueiro. Mas o 
isqueiro requer mais cuidado.

Frequência de base dos LDRs: 4 botões giratórios que definem 
individualmente a partir de qual frequência o LDR de cada oscilador deve 
variar.

Liga/desliga LDRs: 4 chaves de três posições – uma para cada oscilador – que 
definem se o respectivo oscilador está desligado, se é controlado pelo botão 
giratório e LDR, ou somente pelo botão giratório.

Liga/desliga geral dos osciladores: chave de duas posições que corta a 
alimentação dos osciladores.
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sustentação

Um dos interesses quando eu comecei o processo de modificação mais 

intenso dessa guitarra, como já disse, foi criar jeitos de fazer sons longos que 

não dependessem da reiteração manual constante da minha parte. Essa é uma 

das dificuldades de instrumentos de cordas pinçadas. Com um arco, ou 

soprando você pode sustentar o som com relativa facilidade. 

Não estou falando de segurar uma nota por horas, como na respiração 

circular dos instrumentos de sopro. Nem da dificuldade em mudar a direção do 

arco sem perder a continuidade do som em alguns instrumentos de cordas. 

Todas essas técnicas dependem de bastante treinamento, mas estou falando de 

algo bem mais simples. São os poucos segundos de som contínuo que uma 

pessoa que estuda um desses instrumentos consegue nas primeiras semanas de 

estudo. 

Sustentar um som por alguns poucos segundos já é um desafio em um 

instrumento como a guitarra ou o violão. Ainda que possuam alguma 

sustentação quando amplificado, é enorme a diferença entre o ataque – o inicio 

do som, quando a palheta, ou dedo, ou unha tocam a corda – e a sustentação – o 

tempo em que a corda ainda tem energia e vibra decrescentemente até parar.

Existem tentativas de diminuir esta diferença com o uso de 

processadores de efeito como distorção, delay, reverb, captadores especiais57, 

Ebow58 e até o clássico e exótico Gizmotron59, que recentemente ganhou uma 

versão nova. Contudo, estes procedimentos têm uma diferença fundamental 

em relação à maneira de sustentação do violino, ou da flauta. Nestes dois 

exemplos, a pessoa que toca tem controle sobre o som produzido a todo tempo 

sem depender de outros gestos corporais como o acionamento de pedais ou 

outros mecanismos. 

Além das técnicas estendidas que descobri com Frith, Alcorn e minhas 

investigações pessoais, as outras partes do sistema que chamo de a-grega 

trouxeram o alívio não ter que gastar energia sustentando cada uma das vozes. 

Isso me permite criar fluxos e deixar minha atenção se voltar mais para o todo e 

menos para as linhas individuais e o quanto minha musculatura ainda é capaz 

de sustentar. Ainda que de vez em quando as contingências da performance me 
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me levem para lugares em que preciso reiterar movimentos cansativos para 

manter algum fluxo.

Fluxos independentes, com velocidades e 
intensidades cambiantes. Linhas que se 
cruzam e se distanciam. Troncos que 
explodem em moléculas que ganham 
velocidades próprias, que crescem e 
afogam as outras, escoam para o nada, 
revelam outras linhas, outras moléculas 
com vida própria, que viram troncos, que 
explodem em moléculas que ganham 
velocidade...
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Desconfortável, pouco previsível e bem irregular 

Alguns dias depois de voltar para 
casa com a guitarra 
transformada, mostrei para um 
colega que se impressionou com a 
variedade de recursos e 
possibilidades e disse “muito bom. 
Agora é só passar seis horas por 
dia com ela por dois anos que já 
dá pra tocar”. Já se passaram 
quatro e ainda estou descobrindo 
sons. Se sei tocar ou não é outra 
conversa, mas acho que sim.

“Você vê sua guitarra como aliada ou adversária quando está fazendo música?” 

Indagou Brian. 

“Sim.” Respondeu Fred.60

Tento pensar sobre o que o instrumento é e não o que ele (deve/pode)ria 

ser. Descobrir suas particularidades permite explorar as ‘falhas’ como recursos 

criativos que envolvem guitarra, cacarecos, pedais, amplificador... Por 

exemplo: os osciladores têm uma potência sonora muito maior do que todas as 

outras fontes de som da guitarra, e que se não for controlada com o pedal de 

volume ou (compress/limitad)or tende a causar saltos muito grandes de 

intensidade, o que nem sempre é desejável. Mesmo assim, às vezes escapa. 

Mas, quando o botão de frequência dos osciladores é girado até o 

máximo, o volume do oscilador em questão cai consideravelmente. Com isso 

tenho uma região especial de fragilidade a ser explorada em cada oscilador. 

Essas regiões ajudam a formar texturas interessantes e complexas por meio da 

interferência nos outros osciladores.

Mesmo com o volume no mínimo, os osciladores produzem um pouquinho de 

som se as chaves de três posições dos LDRs estiverem ligadas. Para ficar em 

silêncio, é necessário que o liga/desliga geral dos osciladores esteja desligado. 

Quando o volume dos captadores piezo e da entrada auxiliar estão no máximo, 

o volume dos osciladores cai levemente. Com isso, consigo controlar um pouco 

a intensidade deles em relação às outras fontes.
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A sétima e oitava corda complicam o uso do instrumento em posição 

tradicional. Os botões de frequência dos osciladores cutucam meu antebraço 

direito de maneira bem desconfortável. O piezo que fica sob o braço é difícil de 

acessar e exige algum contorcionismo para ser tocado diretamente. Todos esses 

são estímulos para a criação e garantias de singularidade.
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Cacarecos 2

Às vezes penso a partir das possibilidades de ressonância do material – 

quando escolho um capo de metal por ser mais duro e ressonante, ou um 

caninho de plástico por ser mais mole e absorver mais as vibrações. Às vezes 

escolho a partir do material elaborado para determinada função – como 

quando uso uma baqueta para bater, ou um arco para friccionar. Mas às vezes o 

que já está na mão é usado de forma contingente e reelaborado em relação ao 

momento presente – como quando esfrego a baqueta rápida e levemente sobre 

as cordas. 

As técnicas que listo aqui nem de longe esgotam as possibilidades do 

instrumento ou representam os melhores caminhos. São apenas um retrato de 

um momento no meu processo que já foi bem diferente e até a publicação deste 

texto provavelmente terá mudado. Contudo, acredito que olhar para estes 

retratos, ajuda a pensar sobre o meu processo, vislumbrar novas possibilidades 

e relembrar outras esquecidas no meio das transformações constantes. Além 

disso, como creio ser impossível para qualquer pessoa esgotar as possibilidades 

de qualquer instrumento, e supondo que cada processo possui um grau 

importante de singularidade, conhecer como outras pessoas abordam o 

instrumento pode ajudar.

Algumas das técnicas que descrevo são possíveis em guitarras ditas 

normais, e outras dependem de modificações. Dito isso, procuro não me 

preocupar com as consequências de certas técnicas mais agressivas para as 

cordas e a escala. Por este motivo também, acredito que este instrumento não 

seja o mais adequado para tocar músicas que dependam de grande precisão de 

afinação ou regularidade de timbre. Segue uma descrição de alguns cacarecos:

Metais: pouca absorção de som. Capos de metal tendem a sustentar o som por 

mais tempo.

Madeiras: espectro mais fechado, menos ressonância do que metal. Usada 

como baqueta e como capo.
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Pedras: Como já disse, foi o trabalho da guitarrista norte-americana Susan 

Alcorn que me inspirou a buscar sons nestes objetos. Alcorn apoia sobre as 

cordas de sua guitarra lap steel, uma pedra que toca com um pequeno cilindro 

de metal que corre as ranhuras e irregularidades do mineral. As pequenas 

vibrações da pedra, causadas pela passagem do cilindro – usado para tocar este 

instrumento em seu contexto tradicional de música country e blues –, são 

transferidas para as cordas que são excitadas de formas únicas produzindo um 

som granulado continuamente variado e imprevisível. Outra forma de usar 

pedras é como uma ponte/cavalete. Em instrumentos como o violino, rabeca, 

violoncelo e outros, as cordas não se encontram alinhadas como em guitarras, 

violões, cavaquinhos, etc. No primeiro grupo, habitualmente tocado com arco, 

as cordas estão dispostas sobre um cavalete curvo que permite que cada corda 

seja tocada individualmente sem esbarrar nas outras. Portanto, quando 

decidimos tocar com arco, qualquer um dos instrumentos do segundo grupo– 

cujas cordas são habitualmente pinçadas por dedos e palhetas –, esbarramos no 

fato (ou na corda ao lado) de que só é possível tocar individualmente as cordas 

das extremidades. Para contornar esta limitação, tenho experimentado com a 

inserção de objetos pequenos sob algumas das cordas, criando uma diferença de 

altura que permite que cada corda seja tocada individualmente com o arco.  

Algumas pedras pequenas são bastante úteis para este propósito. Pneus de 

carrinho de autorama também são bons e absorvem mais as vibrações das 

cordas, como uma espécie de surdina.

Capos: são objetos que coloco, em geral, entre as cordas e a escala. O nome vem 

do dispositivo comumente usado no violão e na guitarra que tem a função de 

transpor a nota das cordas soltas. Talvez não seja o melhor nome porque um 

capo móvel normalmente pressiona as cordas e os que eu uso as levantam. 

Organizo-os de acordo com o nível de absorção. Do maior nível para o menor: 

espuma; borracha; plástico; madeira; bambu; metal. Podem ser usados 

dinamicamente de várias formas, deslizando, ricocheteando sobre a escala, 

percutindo, tencionando, etc.
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Baquetas: baquetão; baquetas; meia baquetas; hashis...

Arcos: elástico preto usado para atritar, friccionar ou percutir as cordas; arco de 

rabeca; arco de violino; serra amarela; baqueta, barbante…

Motores: Helicóptero; Disco voador; Penélope... 

Pentes: são dois ou três pentes pequenos que coloco, em geral, entre as cordas, 

próximo da ponte. Podem ser tocados diretamente, ou vibrar com o 

acionamento das cordas.

Mesa piezo: um disco piezo ligado a um conector P2 que insiro na entrada 

auxiliar da guitarra. O disco é colocado entre a tábua na qual apoio os 

cacarecos, e a tampa de um case, que a sustenta. Para impedir que seja muito 

ruidoso, o contato entre a tábua e o disco é intermediado por uma espuma de 

mais ou menos um centímetro de espessura. Seu volume é controlado pelo 

botão giratório da entrada auxiliar.
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(in)conclusões e especulações

Agregar: “Unir várias partes diferentes em um todo; anexar, congregar, reunir [...]”61

É nos encontros que as minhas possibilidades são construídas, testadas, 

experimentadas, postas à prova, descobertas por acidente, contingência, 

insight... 

a-grega tende a continuar sendo transformada gerando imprevisibilidades que 

me colocam em movimento. 

Esse processo continuará agregando pessoas e sons e me transformando a 

partir de suas (im)possibilidades. 

Trata-se de um processo que requer cuidado e atenção às contingências, em um 

sistema que existe a partir de suas materialidades e virtualidades sonoras, mas 

também a partir de uma ética de interação que agrega musicistas, luthiers, 

pessoas curiosas que constroem e transformam instrumentos, peças e 

matérias-primas, pessoas queridas que inventam ou esquecem dispositivos e 

cacarecos que participam deste agenciamento impermanente que chamo de 

a-grega.
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39 Esta fala aconteceu em um workshop do Frith na segunda edição do Output Festival que foi um festival 
de música experimental focado em música eletroacústica relacionada à guitarra elétrica que aconteceu em 
2004 e 2007 em Amsterdam, na Holanda e contou com participações de Christian Wolf, Yuri Landman, 
Fred Frith e outros: “There is no such thing as an electric guitar. This is not actually an instrument. I can 
say it’s an electric guitar, but it doesn’t become an electric guitar until I plug it in, and also send it through 
whatever I want to send it to.” (https://www.youtube.com/watch?v=8hBgWdV4U40) Acesso em 
11/09/2022.

40 Tempo que a corda continua vibrando após ser atacada pela palheta, unha ou dedo.

41 Quando eu fazia cursinho para o vestibular em música, cheguei um dia com o violão nas costas e o 
porteiro perguntou se eu tocava “as prima ou os bordão”.  Foi a primeira vez que escutei essas palavras e 
fiquei com vergonha de dizer que não sabia o que eram. Desviei do assunto e chegando em casa entrei na 
internet onde descobri que se tratava de um jeito popular de se referir às cordas do violão. As primas são as 
três cordas mais agudas e os bordões as três mais graves. Depois descobri uma música do Jacob do 
Bandolim chamada Primas e Bordões, talvez pela polifonia sugerida na melodia que atravessa a tessitura 
do instrumento repetidamente criando uma impressão de duas vozes onde há só uma.  Conheci este 
recurso mais tarde numa aula de composição na Unicamp onde o professor falava sobre polifonia latente a 
partir de exemplos como as Sequenzas do Luciano Berio e as Partitas para violino do Bach. Até hoje esse 
jeito de escrever melodia guia muito da maneira como componho e toco.  

42 Alcorn apoia sobre as cordas uma pedra que encontrou na frente de sua casa, e toca passando 
cuidadosamente um pedaço de metal pelas irregularidades do mineral. A vibração resultante é transferida 
para as cordas e surge um som bastante inesperado. A musicista conta que antes da pedra chegar até sua 
calçada muita coisa aconteceu e seus séculos, talvez milênios de história, a deram seu atual formato e 
irregularidades. Assim, quando passa o pedaço de metal pelas ranhuras da pedra, as vibrações são 
transferidas para a corda, de certa forma, contanto a história da pedra. Achei essa imagem bonita e 
comecei a usar pedras também experimentando outras formas de fazer sons com elas na guitarra.

43 Este artifício muda o trecho de corda que vibra e, portanto, a afinação. Como um capo tasto – ou 
capotraste, como é frequentemente escrito em português –, com a diferença que um capo faz isso 
pressionando as cordas contra a escala, mantendo assim uma distância que permite que o instrumento 
seja tocado de maneira tradicional. Usar a baqueta desta forma, no entanto, deixa as cordas bem mais 
distantes da escala, o que, por um lado, impossibilita tocar normalmente – principalmente para a mão 
esquerda –, mas por outro, possibilita outras formas de ataque, como o uso de baquetas, arcos, etc. A 
baqueta, ou capo, também produz sons interessantes quando movimentada sob as cordas. 

44 O músico estadunidense, inspirado por seu conterrâneo Henry Cowell, foi pioneiro em alterar o som do 
piano por meio da colocação de objetos externos como borrachas e parafusos entre as cordas do 
instrumento. Essas “preparações” – como ficou conhecida a prática de usar objetos externos ao 
instrumento – davam ao piano uma característica mais percussiva e tornava seu som irreconhecível. 

45 O que interessa aqui não é atingir um objetivo – como imitar esse ou aquele som –, mas o que se descobre 
no processo, como esse processo me transforma e como ele transforma os sons que eu produzo.

46 No mesmo festival que mencionei há pouco, o Frith dá algumas dicas de como abordar a questão da 
sustentação com preparações.

47 Sobre técnica estendida: gosto de pensa-la a partir da ideia de prolongamento, ou extensão, no tempo, 
ganhando complexidade e aumentando o número de possibilidades sonoras do instrumento. Técnica 
estendida é um processo de experimentação e codificação na prática instrumental. O compositor Silvio 
Ferraz nos lembra que pizzicato já foi técnica estendida. Em um instrumento tão jovem e complexo como 
a guitarra, as possibilidades ainda estão muito longe de serem esgotadas.

48 A Danelectro, em 1956, e a Fender, em 61, lançaram os modelos “ub-1” e “ub-2” (Danelectro) e “Fender vi”. 
Essas guitarras tinham uma escala de 30 polegadas, eram afinadas uma oitava abaixo da afinação 
tradicional e foram usadas pelos Beach Boys entre outros artistas da época.

49 Evan Parker no documentário Amplified Gesture (https://www.youtube.com/watch?v=4AnDs1-QcxI) 
Acesso em 11/09/2022.

50 Não são raros relatos de instrumentistas que sofrem de dor crônica que desaparece em contextos de 
improvisação. 
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51 Acesso em 11/09/2022.

52 https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/dispositivo/  Acesso em 
11/09/2022.

53 (https://dicionario.priberam.org/cacareco) Acesso em 11/09/2022.

54 Paul Gilbert usando uma furadeira para movimentar as cordas enquanto toca normalmente com a mão 
esquerda: https://www.youtube.com/watch?v=46BCpSJKIjw. Acesso em 11/09/2022.

55 Eddie Van Halen produzindo notas à distância com a rotação do motor de uma furadeira: 
https://www.youtube.com/watch?v=c5rZV4C7lIw. Acesso em 11/09/2022.

56 Um resistor dependente de luz (português brasileiro) ou fotoresistência (português europeu), conhecido 
pela sigla inglesa LDR (Light Dependent Resistor), é um componente eletrônico passivo do tipo resistor 
variável, mais especificamente, é um resistor cuja resistência varia conforme a intensidade da luz 
(iluminamento) que incide sobre ele. Tipicamente, à medida que a intensidade da luz aumenta, a sua 
resistência diminui. (https://pt.wikipedia.org/wiki/LDR). Acesso em 11/09/2022.

57  O Fernandes Sustainer, da marca Fernandes Guitars, é um captador eletromagnético que vibra as cordas 
por tempo indeterminado, criando uma sustentação infinita parecida com um som de retroalimentação 
de amplificador.  O guitarrista Steve Vai é talvez a referência mais conhecida de uso deste equipamento.

58 O Ebow é um objeto bem conhecido, frequentemente usado em guitarras, mas também funciona em 
outros instrumentos de cordas. A pessoa o segura com a mão direita –em posição tradicional de 
instrumentos de cordas, ou , como destro– e o dispositivo  gera um campo magnético que faz a corda 
vibrar. O equipamento se tornou bastante popular desde sua aparição na década de 1970, mas um usuário 
notável é o Ed O’Brien, da banda Radiohead.

59 O Gizmotron é um equipamento interessante que permite colocar cada corda em movimento por meio 
de seis motores individuais que podem ser acionados por botões na região da ponte. Seu uso mais 
conhecido talvez seja com Jimy Page no album In Through the out door, da banda Led Zeppelin.

60 Fred Frith em entrevista para Brian John Mitchell (http://www.fredfrith.com/some-interviews/) Acesso 
em 11/09/2022.

61 https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/agregar/. Acesso em 

11/09/2022.
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50 bpm
1’ por corda semínima
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CADERNO DE EXERCÍCIOS

1- Pontilhismos (Markeas in Mannis)62

Duração: livre

“Produzir um material pontilhístico onde cada unidade sonora seja diferente 

em altura, intensidade, timbre. [variação: ao invés de falar em altura, falar em 

objetos sonoros distintos. Experimentar/exemplificar/elicit (nota minha)]

(...) Os sons pontuais podem ser secos, ou com ressonância. A ressonância deve 

variar de um som a outro, seja em duração seja em cor... 

(...) Na verdade o que acaba controlando a maior ou menor densidade é a 

velocidade de resposta que cada um decide [ou é capaz de...(nota minha)] adotar 

em dados instantes, percebendo o maior ou menor fluxo que naturalmente está 

correndo. 

Para isso, é importante partir em cada exercício de um tempo de intervenção 

grande e largas respostas iniciais, criando folga suficiente para que o aumento 

de densidade seja sensível. Normalmente as pessoas partem de tempos de 

resposta muito pequenos e não há muita margem para acelerar tornando o 

processo menos sensível à percepção. 

Algo que pode ajudar no desempenho desse modo de improvisação é que cada 

participante trabalhe individualmente e antecipadamente suas técnicas de 

execução empregadas para poder mudar rapidamente de uma técnica a outra 

sem hesitar e sem ficar repetindo sons idênticos. Isso deve ser trabalhado por 

cada um individualmente. 

(...)”
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2 - Micro miniaturas (Markeas in Mannis) [microminiaturas]

Duração: sequências de 5 a 10 segundos 

● o primeiro som tocado determina o clima de cada miniatura executada;

● entre uma miniatura e outra os sons empregados não podem ser 

repetidos;

● em algumas miniaturas não é necessário que todos participem podendo 

ocorrer um duo ou trio; 

3 - Miniaturas (Alonso63)

Duração: 1 a 2 minutos por miniatura.

● pequenas criações musicais com começo, meio e fim.
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4 - Máquina gestual (Boal?, Koellreutter?...) [máquina gestual 1 e máquina 

gestual 2]

Duração: 3 a 5 minutos

Não sei ao certo de onde vem este exercício. Já vi variações parecidas em 

diferentes contextos.

● gradativamente e em sequência musicistas formam um objeto 

compósito que crescerá até que tod@s estejam tocando, e então será 

repetido e variado. Cada musicista é responsável por um som que pode 

escolher. Para um grupo com 5 musicistas, o objeto deve ser formado da 

seguinte forma:

som 1, som 2, 

som 1, som 2, som 3, 

som 1, som 2, som 3, som 4, 

som 1, som 2, som 3, som 4, som 5, 

som 1’, som 2’, som 3’, som 4’, som 5’,

som 1’’, som 2’’, som 3’’, som 4’’, som 5’’,

som 1’’’, som 2’’’, som 3’’’, som 4’’’, som 5’’’...

● A partir do momento em que se estabeleceu o ciclo, musicistas começam 

a variar lentamente os seus sons mantendo a estrutura de repetição.

● Para terminar o exercício, o grupo pode tentar conduzir, por meio de 

“erros e desvios”, a situação cíclica para um som geral homogêneo e 

contínuo.

● Variação: após o ciclo se completar, a primeira pessoa que entrou deve 

retirar-se e o resto deve achar um ajuste com uma peça a menos. Achado 

este ajuste a segunda peça deve retirar-se, depois a terceira e assim por 

diante até restar apenas o último som a ser somado ao ciclo (neste caso, o 

som 5).
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5 - Circulando (Guitar Circle - Fripp64)

Duração: 3 a 5 minutos

● Musicistas formam um círculo. 

● É estabelecido um pulso que pode ser mantido com ajuda de um 

metrônomo ou somente com a atenção do grupo.

● A cada toque do pulso, alguém toca um som curto. Este som deve ser, até 

onde for possível, dirigido corporalmente para a pessoa ao lado, que fará 

o mesmo no pulso seguinte. A princípio deve-se manter apenas um 

sentido de rotação, e um som de cada vez. Com o tempo estes dois 

parâmetros podem ser variados.

6 - Anacruse, Acento e Desinência (variação de Markeas in Mannis)

Duração: variável

● Elementos básicos da constituição dos gestos musicais. Grosso modo 

correspondem a inspiração, sustentação/manutenção, expiração.

● Possibilidades de realização:

● 1 instrumentista com um único som: tod@s fazem sequencialmente em 

roda.

● 1 instrumentista empregando três técnicas de execução diferentes: 

Tod@s fazem sequencialmente em roda.

● 3 instrumentistas, cada um com um som diferente. Trios são formados e 

se alternam na construção de sons complexos formados por 3 gestos 

cada.

● 3 instrumentistas, formando um som único. Trios são formados e se 

alternam na construção de um único gesto por trio. A organização 

interna d@s trios na formação destes gestos deve ser imanente. @s 

musicistas não precisam necessariamente se suceder em um gesto 

compósito. É possível que o gesto seja formado por sobreposições de sons 

em seus três estágios, isto é, anacruse, acento e desinência. 
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7 - Transformações contínuas (Markeas in Mannis) 

Duração: 3 a 5 minutos
● este exercício pode ser feito individualmente, tentando estabelecer uma 

espécie de forma que realize estes caminhos, ou em duplas (ou duplas de 
grupos) que começam em parâmetros opostos e se cruzam terminando 
onde o outro começou.

● caos e ordem, rápido e lento, liso e estriado, cheio e vazio, nota e ruído, 
etc.

8 - Improvisação livre de 5 a 8 minutos 

● Definir o tempo antes. 
● Usar cronômetro ou relógio para marcar o início.
● Não usar cronômetro ou relógio para avisar o fim.
● O cronômetro deve ser consultado apenas para saber ao certo o quanto 

durou a improvisação, e observar o quão perto o grupo chegou da 
duração pretendida.

● O grupo deve tentar tocar dentro do tempo proposto.
● O importante é o processo de tentar, e não a exatidão dos resultados.
● Menos tempo para formações menores. Mais tempo para formações 

maiores.

9 - BASES
Duração: 5 a 10 minutos
● Tod@s @s musicistas mantém um “som base” bastante silencioso e 

constante. 
● Este som deve ser variado muito (mas muito mesmo) lentamente.
● Os ‘erros’ que inevitavelmente virão, distrairão as escutas e poderão 

causar “reações criativas” n@s outr@s musicistas.
● Permita-se reagir, às vezes. 
● Em outras, perceba, e imediatamente volte ao “som base”.
● Grave a execução e ouça em seguida. Atente para quantas vezes você 

reagiu e quantas você deixou passar.
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 10 - METADE OU MENOS
Deve haver no máximo metade do grupo tocando a qualquer instante. As 
pessoas que estão improvisando devem estar atentas a isso. Se tiver mais que 
metade do grupo tocando, alguém tem que sair. Como aquecimento costume 
fazer uma vez com “no máximo metade deve estar sentado”.

11 -  MUDA ou SEGUE

0_ inicialmente para ser executado em duos
1_ inicia-se simultaneamente um duo
2_ musicistas tocam continuamente
3_ em intervalos irregulares de tempo realizam interrupções simultâneas 
“regidas” pelo olhar e o corpo
4_ na pausa que surge, alguém sugere (com um gesto combinado) “muda” ou 
“segue” estas duas possibilidades se referem ao caráter do que cada musicista 
está tocando
5_ a volta da pausa deve ser “regida” da mesma forma que a interrupção do som 
6_ musicistas devem tentar construir um final que lhes pareça musical

Variação 1:
“muda”; “segue”; “volta”

obs: é bem provável que mais de uma pessoa dê a sugestão. Especialmente 
quando incluirmos mais musicistas. E também é provável que muitas vezes 
estas sugestões sejam conflitantes. O importante é sempre tentar seguir a 
sugestão recebida. Quando, no caso de mais musicistas, houver opções 
conflitantes, deve-se escolher livremente entre elas.

12 - OUVE E TOCA
exercício de improvisação idiomática livre.
Cada musicista (ou grupo de musicistas, em casos de coletivos maiores), traz 
um exemplo musical (de preferência algo próximo de 3 minutos) de algo que 
talvez poderia ser compreendido como um idioma musical. O grupo escuta a 
música e imediatamente depois tenta “repeti-la”.
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13 -  UM PÁRA TODOS PARAM! [um para todos param]

Função: atenção (aquecimento); velocidade de reação (interação).

Este é um jogo bem comum em teatro. Todxs andam pelo espaço atentxs aos 

outros corpos para que assim que alguém parar todxs pararem quase que 

imediatamente. Mudanças coordenadas de velocidade da caminhada 

acrescentam dificuldade e interesse.

Proponho aqui realizá-lo com som. Não se trata obviamente de acertar, mas de 

chegar o mais perto possível. Proponho que este exercício seja realizado em três 

etapas: 1- somente caminhada (como no teatro); 2- caminhada e som; 3- 

somente som.

14 -  TRÊS DESEJOS (CHEFA ALONSO)

Cada pessoa tem direito a três intervenções curtas em um tempo determinado. 

15 - MINIATURAS COM FINAIS VARIADOS (ou “finiaturas”) [finais variados]

Miniaturas curtas. Qualquer estabilização serve. Achem um final juntos. Cada 

novo final diferente do anterior.
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 16 - SENTADO, DE PÉ, DEITADO

[Função: escuta do todo; agilidade de resposta (interação).]

Este exercício pode ser realizado de várias formas. Uma que funciona 

particularmente bem é relacionar ideias como ‘grave, médio e agudo’ às três 

possibilidades do jogo. Deve sempre haver alguém de pé, alguém sentado e 

alguém deitado. E sempre que alguém mudar de posição, as outras pessoas 

devem mudar também. Os ajustes devem acontecer em tempo real. Acredito 

que seja mais facilmente realizável em trios, mas outras possibilidades também 

podem ser muito interessantes. Dependendo do grupo, pode ser importante 

preceder o jogo com um momento de preparação no qual as pessoas têm a 

oportunidade de experimentar a produção dos três tipos de som determinados. 

Também como forma de preparação, ou aquecimento, o jogo pode ser feito 

somente com os movimentos literais do corpo, para depois associá-los a 

qualquer ação sonora. Em seguida, pode-se experimentar fazer o exercício com 

som e movimento. Nesta abordagem, somente em um terceiro momento o 

exercício é realizado exclusivamente com som. Experimentar fechar os olhos 

nesta última etapa pode ser bem interessante.

17 -  REPETIÇÃO E DIFERENÇA

Construa um objeto, figura, gesto complexo que você seria incapaz de 

reproduzir com exatidão por toda a música. Isto é importante. Reproduza este 

material até o fim da música. Não se preocupe com a aparente contradição. 

Permita-se encantar-se com as contingências e encontros. Não desista da 

proposta até o fim.

18 - PEDAL E DIFERENÇA 

Pedal = som simples repetido de maneira que claramente o distingue do resto. 

Instrução: estabeleça um som pedal que será repetido entre ou durante os 

outros eventos. Retorne sempre a este som, mas não deixe de encantar-se com o 

resto.
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 19 - A REPETIÇÃO INFINITA DO IMPOSSÍVEL (EXERCÍCIO)

No meu caso, por exemplo, pode ser tocar Teen Town, do Jaco Pastorius, na 
guitarra sem trastes. Arrisco dizer que é praticamente impossível tocar essa 
música nessa guitarra, por causa do braço muito curto para a afinação que uso. 
De qualquer forma, não consigo tocá-la no andamento original nem na minha 
guitarra mais fácil. Por isso, não se preocupe com os erros. Eles são 
indispensáveis para o exercício. Quando errar, continue caso tenha a energia. 
Se não tiver, recomece. Se o erro te jogar em outra direção, aproveite. Aproveite 
tudo. Não tenha medo de “sair”. Sempre volte (a não ser que a música acabe 
antes).

20 - JAZZ (CALEIDOSCÓPICO) - GAGUEJÁS 
Elaborei algumas perguntas a partir de lugares comuns sobre jazz, tentando 
entender como, em termos práticos, essas ideias se aplicam ao que fazemos. As 
perguntas são propositadamente abertas e subjetivas. Não acredito que exista 
resposta única ou correta para qualquer uma delas. Não se trata de conseguir 
resolver nenhuma das questões propostas. O importante é buscar as respostas 
por meio do corpo em ato e não da reflexão mental e/ou discussão verbal, 
exclusivamente. Uma das possíveis perguntas poderia ser se o jazz é liberdade 
e/ou improvisação. Preferi, para efeito deste exercício, respondê-la eu mesmo: é 
e não é. O jazz é formado tanto pelo desejo de liberdade, quanto pela 
necessidade de agradar o patrão. Para esta proposta é importante não agradar 
o patrão. 

1 -  Jazz é ritmo? Qual? Então dá um jeito de tocar esse ritmo sem ele parecer 
jazz. Agora toque um jazz sem esse ritmo. 
2 -  Jazz é escala? Qual? Toque-a sem que soe jazz. O que você tirou para deixar 
de ser jazz? Faça um jazz sem escala, ou quase. 
3 - Jazz é um colorido harmônico? E que cores não são jazz? Toque um standard 
com essas cores. 
4 -  Jazz é um repertório? Quais são os seus “standards”? 
5 -  Qual é o gesto do jazz? Toque. 
Outras recorrências do jazz que me interesso por explorar: - 
tema/improviso/tema
- balada 
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21 - UM (OUTRO) DIA NA QUARENTENA

[um outro dia em quarentena]

proposta de improvisação remota 

I - com quantos buracos se preenche uma sala? 

II - com quantos buracos se preenche outra sala? 

ninguém escuta o áudio dx coleguinha antes de gravar, nem enquanto grava. 

a primeira pessoa que gravar avisa as outras da duração. somente quando todxs 

tiverem gravado, os áudios serão enviados para mixagem. 

os áudios devem ser subidos para uma plataforma à qual todxs tenham acesso 

para que cada pessoa possa mixar como/se quiser. 
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22 - Objetivo Pessoal

➢ Cada participante deve determinar para si (e escrever) um objetivo a ser 

explorado na improvisação. 

➢ Conversa-se sobre isso?

➢ Eles devem ser secretos? 

➢ O exercício deve ser repetido semanalmente. O objetivo pode, mas não 

precisa ser o mesmo.

➢ Os encontros devem ser gravados.

➢ A cabo de um número determinado de semanas, participantes recebem 

as gravações e elaboram alguma forma de “relato” [escrito, cantado, 

dançado, desenhado...].

 23 - Exercício gramânico65  

1.1- Andar pela sala em pulso constante e médio-lento (algo entre 60 e 80 bpm). 

Isso será constante para todo mundo do começo ao fim do exercício.

1.2- Considerando cada passo como o primeiro tempo de um 3/4, cantar uma 

valsa simples. Todes aprendem e cantam em uníssono.

1.3- Silenciar metade do grupo, criando Grupo I, e Grupo II.

1.4- Interrompa o canto do Grupo I. Peça para continuarem cantando na 

cabeça. Caminhando no pulso, vá até o Grupo II e ensine um 4/4 simples dentro 

do pulso dos pés. Caminhem.

1.5- Depois de algumas repetições, interrompa o canto do Grupo II. Peça para 

continuarem cantando na cabeça. Sigam a andar pelo espaço.

1.6- Acione Grupos I e II de diferentes formas (liga/desliga, fade in/out, tutti, 

solo, etc.) 

1.7- Grupos improvisam.

Variação 1: escolher outra valsa e outro 4/4.

Variação 2: escolher quaisquer outras duas ou três fórmulas de compasso.

Variação 3: inventem/toquem/cantem uma música caminhando.
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24 - BARALHO DE SONS

O Baralho de Sons é uma ferramenta (auto)pedagógica que visa oferecer 

estímulos para improvisação e ao mesmo tempo (organiz/elabor)ar referências 

sonoras. Na maneira como está, ele pode ser usado de diversas formas, mas 

acredito que sua maior utilidade seja servir de exemplo para que musicistas 

criem seus próprios baralhos, listas, jogos, etc. Os estímulos que estão aqui são 

resultado de quase dez anos elaborando parâmetros, símbolos, referentes... 

presentes na minha bagagem sonora e buscando colocá-los em prática. Este 

material já foi usado em sala de aula com estudantes e em apresentação com 

colegas. As cartas podem ser sorteadas e tocadas em sequência, ou ao mesmo 

tempo, mas também podem ser escolhidas. Podem guiar improvisações ou/e 

composições, ou fazer parte de um jogo inventado para uma performance. 

Sugiro a quem tiver interesse experimentar diferentes maneiras de organizá-las 

e pensar quais dessas – e outras – formariam o seu baralho. Falo mais sobre este 

material na sessão sobre experiências pedagógicas do doutorado na qual relatei 

uma oportunidade que tive de usar o baralho com estudantes de graduação da 

UFSB.  [experiências pedagógicas do doutorado ou pág 133]
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1-     Livre
2-     Crossover
3-     Fluxo com interrupções regulares
4-     Fluxo com interrupções irregulares
5-     Silêncio com interrupções irregulares
6-     Silêncio com interrupções regulares
7-     Silencioso
8-     Rondó brusco
9-     Gestual rápido
10-   Gestual lento
11-   Gestual
12-   Pontilhismo
13-   Minimalismo
14-   Sons
15-  Um "tipo de som" por pulso (muito lento)
16-   Pedal
17-   Intervalo
18-   Vibratos e trêmolos
19-  Cromatismos
20-  Textura
21-   Textura ruidosa
22-  Ruídos rápidos
23-  Ruídos lentos
24-  Micro sons
25-  Sons inarmônicos
26-  Grave
27-  Agudo
28-  Tempo liso
29-  Tempo estriado
30-  Ritmo
31-   Percussivo
32-  Ritmo regular e alturas variadas
33-  Alturas fixas e ritmo irregular
34-  Ciclo de acordes
35-  Sequência de acordes
36-  Modal
37-  Escala com um dedo só
38-  Escala em uma corda só
39-  Arpejos aleatórios
40-  Um acorde diferente por pulso
41-  Música da sua infância
42-  Ciclos
43-  Livre
44-  Música d_ vizinh_

110



Li
vr

e

Cr
os

so
ve

r

Fl
ux

o 
co

m
 

in
te

rr
up

çõ
es

 
re

gu
la

re
s

Fl
ux

o 
co

m
 

in
te

rr
up

çõ
es

 
ir

re
gu

la
re

s

Si
lê

nc
io

 co
m

 
in

te
rr

up
çõ

es
 

ir
re

gu
la

re
s

Si
lê

nc
io

 co
m

 
in

te
rr

up
çõ

es
 

re
gu

la
re

s

Si
le

nc
io

so

Ro
nd

ó 
br

us
co

G
es

tu
al

 
rá

pi
do



G
es

tu
al

 
le

nt
o

G
es

tu
al

Po
nt

ilh
is

m
o

M
in

im
al

is
m

o

So
ns

U
m

 "t
ip

o 
de

 
so

m
" p

or
 p

ul
so

 
(m

ui
to

 le
nt

o)

Pe
da

l

In
te

rv
al

o

Vi
br

at
os

 e 
tr

êm
ol

os



Cr
om

at
is

m
os

Te
xt

ur
a

Te
xt

ur
a 

ru
id

os
a

Ru
íd

os
 

rá
pi

do
s

Ru
íd

os
 

le
nt

os

M
ic

ro
 so

ns

So
ns

 
in

ar
m

ôn
ic

os

G
ra

ve

Ag
ud

o



Te
m

po
 li

so

Te
m

po
 

es
tr

ia
do

Ri
tm

o

Pe
rc

us
si

vo

Ri
tm

o 
re

gu
la

r e
 

al
tu

ra
s v

ar
ia

da
s

Al
tu

ra
s fi

xa
s e

 
ri

tm
o 

ir
re

gu
la

r

Ci
cl

o 
de

 
ac

or
de

s

Se
qü

ên
ci

a 
de

 a
co

rd
es

M
od

al



Es
ca

la
 co

m
 

um
 d

ed
o 

só

Es
ca

la
 em

 
um

a 
co

rd
a 

só

Ar
pe

jo
s 

al
ea

tó
ri

os

U
m

 a
co

rd
e 

di
fe

re
nt

e p
or

 
pu

ls
o

M
ús

ic
a 

da
 

su
a 

in
fâ

nc
ia

M
ús

ic
a 

d_
 

vi
zi

nh
_

Ci
cl

os

Li
vr

e



62 Conheci este exercício nas oficinas de Improvisação Generativa com o músico e professor do 
Conservatório de Paris, Alexandros Markeas. O relatório do professor José Augusto Mannis (MANNIS 
2008), que coordenou a visita de Markeas, descreve este e outros exercícios realizados nesta experiência.

63 ALONSO, 2008 

64  Conheci este exercício quando fiz o curso introdutório do Guitar Craft, do Robert Fripp. Eles fazem em 
rodas enormes e lançam várias ideias em todas as direções.

65 José Gramani foi um musicista e professor que escreveu um método de estudo de rítmica usado em 
universidades como a Unicamp, onde deu aulas. Este exercício se inspira em algumas ideias do seu livro 
Rítmica (2010)
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POSFÁCIO DO CADERNO DE EXERCÍCIOS

Porque exercícios e não propostas ou comprovisações... 

A opção por este termo está ligada a um desejo de que as propostas 

improvisacionais sejam mais do que um gatilho para a criação de sons. Esta 

escolha se inspira em exercícios espirituais da antiguidade clássica para sugerir 

que a improvisação pode ser uma ação do sujeito sobre si mesmo, uma forma de 

construção de si, uma técnica de vida que mistura ética e estética, um cuidado 

de si (Foucault 2014). Mas para tanto é necessário mais do que perceber o que se 

deseja transformar, pois, segundo o filósofo Oswaldo Giacóia, 

[o] sujeito em sua condição natural, tal como dado a si mesmo, 
não é capaz de verdade. Para tanto ele depende de um conjunto 
de operações de transformações, de modificações que o 
habilitam. Esta é a função dos exercícios. Não se pode ter acesso 
à verdade sem a modificação da forma de ser. É justamente por 
causa disso que as práticas espirituais diferem das práticas 
científicas para as quais basta apenas o direcionamento correto 
do olhar, a reforma do entendimento, a clareza e a distinção da 
evidência sem que nesse processo o sujeito tenha que se 
modificar posto que não é ele que deve ser transformado66. 

Este desejo vem de uma insatisfação com a maneira, às vezes, genérica e 

pouco atenta com que musicistas de improvisação interagem e reproduzem 

práticas de dominação de outras esferas da vida. Este tipo de exercício busca a 

transformação de si simultaneamente para e em interação musical/ética. 

Trata-se de olhar para hábitos profundamente enraizados e de observar-me em 

tempo real enquanto interajo criativamente com outras pessoas. Desta forma, 

importa mais entender o que está em jogo e olhar para o que é feito em relação 

aos combinados do que os seguir cegamente. Perceber que um desvio da 

proposta pode ser até mais interessante do que realizá-la sem deslizes. 

O exercício, segundo esta compreensão não é anterior à criação, ou à 

vida, é, sim, um estado de atenção a ela, um trabalho sobre si mesmo em 

situação real. Para que os sujeitos estejam prontos para agir no desamparo. 

66 GIACÓIA in: X Colóquio Internacional Michel Foucault: “É inútil revoltar-se?” Foucault e as 
insurreições. http://cameraweb.ccuec.unicamp.br/watch_video.php?v=H2ROXO1N6RB7. (Minutagem: 
89:50) Link acessado em 30/05/17.

117



Exercícios são uma preparação, mas não sem vida e auxiliar a um futuro 

imaginado. Eles são a própria vida.  O exercício acontece na vida e não em uma 

antessala para ela. 

Praticar improvisação não torna ninguém uma pessoa melhor, mas pode 

ajudar a perceber o que se deseja trabalhar. Documentar estes exercícios, ao 

inves de simplesmente escolher uma publicação já pronta com váris exercícios, 

me permite repensar o meu processo a partir de suas singularidades. Para não 

repetir o esforço já muito bem realizado de publicações como o vasto 

Improvisation Games for Classical Musicians, de Jeffrey Agrell, e Deep Listening: a 

composer’s sound practice, tentei equilibrar neste caderno exercícios que tratam 

de aspectos éticos além de estéticos presentes na improvisação. Contudo, a 

aplicação prática de ambos depende de um desejo de transformação de quem os 

realiza. 

A improvisação frequentemente serve de alívio para pessoas que se 

sentem desconfortáveis com formas hegemônicas de criação que determinam o 

que cada musicista deve fazer a cada momento. Por outro lado, algumas das 

pessoas mais conservadoras e centralizadoras que conheci na vida são 

musicistas. Haverá muitas situações em que estes exercícios não terão 

nenhuma relevância ou aplicabilidade. Para os outros casos, espero que este 

material possa ter alguma utilidade.
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Ensaio sobre branquitude em uma experiência 
acadêmica em música 

Compreendo a branquitude como o arranjo de signos estéticos e 
fenotípicos, e de sua episteme, para a manutenção do poder 
branco ou ascensão a ele dos que não fazem parte, e, quiçá não 
sejam verdadeiramente descendentes diretos ou indiretos de 
europeus brancos. (SANTOS 2020:36)

Desde que comecei minha trajetória acadêmica em música, vi mudanças 
consideráveis no ambiente universitário e na sociedade de maneira mais 
ampla. A partir dessas mudanças, pude observar como certos processos 
estruturais foram determinantes na minha formação. Estas estruturas 
facilitaram minha entrada na universidade pública, guiaram interações sociais 
e definiram a janela de referências artísticas e pedagógicas que ajudaram a me 
construir como músico e cidadão.

Ainda que obviamente façam parte de processos históricos que vêm de 
muito antes, discursos que não estavam presentes naquele momento, hoje 
ocupam espaços importantes. Discussões sobre raça, gênero e colonialismo 
hoje se mostram fundamentais no cotidiano das pessoas, mas também na 
elaboração de cursos de graduação não só em música. Da mesma forma, estão 
mais evidentes discursos que defendem o retrocesso e a supremacia branca. 

Parto aqui da minha experiência estudando música popular no Brasil, 
mas estas mudanças acontecem em escala global e uma referência importante 
para esta parte do trabalho é o relato etnográfico do músico e pesquisador 
estadunidense Ritwik Banerji (2021) no qual usa sua prática e ambiente musical 
como forma de contar e refletir a respeito de uma história muito maior sobre 
racismo e cultura. 

Tendo sido tratado como homem branco toda vida em um país de 
maioria negra ou parda, minha experiência difere bastante da de Banerji, 
homem racializado em um país majoritariamente branco. Banerji é músico 
experimental e leciona na universidade de Cincinnati. Em seu relato, o autor 
problematiza o uso dos termos free jazz e improvisação livre apontando na 
opção pelo segundo termo o papel da branquitude e o apagamento de questões 
de raça. O autor também acusa a atribuição de valores como liberdade, 
criatividade e elevação à branquitude e a repetição impensada de padrões 
maquínicos à música de origem não-branca. 
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Mas como, se de alguma forma, estes valores se manifestaram na minha 
formação? Como pessoas racializadas e suas músicas eram tratadas no 
ambiente do meu Bacharelado em Música Popular? E na pós-graduação em 
Processos de Criação? Como eu reproduz(ia/o) estes valores na minha prática 
artística e social? Como estas questões foram se transformando com o tempo e 
que relações existem entre estes processos e os que aconteciam em nível 
nacional enquanto eu estudava música?

Banerji ajuda a pensar sobre algumas destas perguntas, mas este não é 
um trabalho sobre o racismo na educação superior em música no Brasil de 
forma geral. Não tenho sequer conhecimento para tanto. Posso, contudo, 
recorrer à memória da minha experiência e relacioná-la com as ideias de 
algumas pessoas que vêm pensando sobre os problemas do racismo na 
sociedade. Creio que isto seja necessário e coerente com um desejo central desta 
pesquisa que é de que minha prática artística esteja alinhada com um discurso 
ético de igualdade de oportunidades.  

O curso de pós-graduação na Universidade de São Paulo me permitiu 
elaborar este e outros problemas e observar como as questões levantadas 
continuam relevantes. Eu já tinha lido algumas coisas do George Lewis 
contando como compositores e improvisadores de tradição eurológica67 
encerraram um longo hiato improvisacional nesta tradição por meio do 
contato com práticas musicais de tradição afrológicas como o jazz.

Também já me incomodava desde o mestrado a opção de autores como 
Derek Bailey (1993) pela expressão improvisação não-idiomática, como se a 
improvisação livre viesse de um nada absoluto, não possuísse maneirismos 
culturalmente determinados, uma neutralidade branca. Ritwik aponta que o 
uso do termo improvisação livre na literatura acadêmica “raramente o associa a 
práticas sociais e sonoras, consequentemente reafirmando de forma acrítica 
uma noção utópica de que a improvisação livre é uma prática de liberdade 
musical sem limites. 68 

Nesse processo de atenção a mim mesmo e ao meu entorno, percebo 
coisas que sempre estiveram lá e procuro me informar para agir sobre elas. 
Como diz a famosa frase de Angela Davis, “em uma sociedade racista, não basta 

67 Lewis (2002) usa este termo para incluir não só musicistas nascidos na Europa, mas também 
compositores como John Cage que embora fosse estadunidense, fazia parte de uma tradição musical 
europeia.
68 Scholarly usage of this term rarely pins it to specific social or sonic practices, thereby uncritically 
reaffirming the utopian notion that free improvisation is a practice of limitless musical liberty. (59)
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não ser racista. É preciso ser antirracista.” Djamila Ribeiro, em seu Pequeno 
Manual Antirracista, aponta para a necessidade de reconhecer discriminações 
raciais e a responsabilidade de agir sobre elas. Não se trata, portanto, de dizer 
“não sou racista”, mas de perceber como o racismo atua no meu dia a dia e em 
mim, e tomar responsabilidade sobre isso. Não tenho nenhuma pretensão além 
disso. 

Não se trata de apontar o dedo e dizer que esta ou aquela instituição é ou 
não é racista. “As instituições são apenas a materialização de uma estrutura 
social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um de seus 
componentes orgânicos. Dito de modo mais direto: as instituições são racistas 
porque a sociedade é racista”, conta o professor Silvio Almeida (p.31).

Minha experiência acadêmica com música tem início em 2003, junto 
com o primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Junto, 
viriam programas sociais que tirariam milhões da pobreza, criando novas 
possibilidades. Mas em meio a tudo isso, outras perspectivas se escondiam e 
esperavam a primeira chance de derrubar qualquer imaginação de um país 
mais justo. Essas forças já agiam na vida social, mas uma série de privilégios e 
estratégias disfarçavam o que estava por vir. 

Os anos que sucederam a primeira eleição de Lula viram profundas 
mudanças, mas também repetições das reações violentas que frequentemente 
acompanham momentos de transformação. Já estavam ali os ovos das 
serpentes que ajudariam a depor uma presidente que não cometera qualquer 
crime, mas eles precisavam ser chocados. 

Para procurar estes ovos e especular de que maneiras nossas (in)ações 
como sociedade os chocaram, voltamos a 2003, quando eu iniciava o meu 
bacharelado em uma das universidades de maior prestígio do país.  Minha 
relação com a música mudaria para sempre em um ambiente com professores 
renomados e colegas cheios de entusiasmo. O tempo entre as aulas era 
preenchido com estudo e ensaios, além de interações sociais muito ricas. 

Havia bastante oportunidade de praticar “em situação real” em rodas de 
samba e choro, jam sessions de jazz, e festas com música ao vivo, embora a 
maior parte estivesse restrita ao distrito onde fica a universidade. Estes 
encontros envolviam uma parte considerável da comunidade acadêmica 
conquanto possa-se argumentar que a interação com a comunidade local – não 
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acadêmica – girava em torno da provisão de serviços como preparação de 
comida, limpeza, segurança, etc. 

O curso de música popular foi criado em 1989 com a “preocupação de não 
se confundir com um curso de conservatório. Um conservatório está 
preocupado com a formação do instrumentista, a formação do músico. É mais 
técnico.”, conta José Roberto Zan, um de seus professores mais antigos69. Nesta 
visão, a reflexão não deveria ocupar um plano inferior em relação à prática. 
Éramos estimulados a pensar sobre a música que fazíamos e como ela se 
relacionava com as estruturas sociais sob as quais vivemos.

Aprendemos que o samba e o choro tinham sua origem em músicas 
europeias, e músicas de raiz africana. Estudamos encadeamentos de acordes e 
escalas; aprendemos a escrever para piano, cordas, metais, madeiras... 
Conhecemos até instrumentos europeus menos comuns hoje em dia como 
serpente, teorba e viola da gamba. Contudo, até bem pouco tempo eu não fazia 
ideia do que eram Rum, Rumpi, Lê e Gan. E ainda que os conhecesse como 
atabaques e agogô, nem imaginava como interagem em Cabulas, Igexás, Congos 
de Ouro, Barraventos... 

Falava-se de samba e choro, mas outras manifestações eram abordadas 
de passagem, quase como notas de rodapé. Baião, sertanejo, maracatu e frevo, 
por exemplo, eram raramente abordadas se não em aulas teóricas como 
história da música popular brasileira e música popular industrializada. 
Manifestações urbanas mais recentes como manguebeat e RAP estavam quase 
inteiramente ausentes.

Músicas brasileiras não hegemônicas eram mais frequentes em 
iniciativas de estudantes como a Bateria Alcalina, – grupo de percussão 
fundado em 2003 no Instituto de Artes da Unicamp – que tinha como seu foco 
principal o samba, mas também se aventurava por outros ritmos70. No 
ambiente social, reproduzia-se com frequência uma hierarquização entre 
paradigmas musicais eurológicos e afrológicos, em piadas como 
“baterista/percussionista não é músico”, ou “vamos passar primeiro os 
instrumentos depois a batera”71. 

É notável que não tenhamos ouvido falar em quase nenhum momento de 
RAP, que a essa altura já era uma voz bastante consolidada nas grandes cidades 

69 https://www.youtube.com/watch?v=_5kTcgerftQ&t=25s. Acesso em 12/09/2022.
70  http://bateriaalcalina.com.br/historia/  
71  “batera” é uma maneira como musicistas frequentemente se referem à bateria
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do Brasil. Ainda assim, só se ouvia falar de composição com ciclos repetidos em 
aulas que abordavam compositores brancos como Steve Reich e Philip Glass, 
ainda que estes tenham se inspirado em práticas africanas que eram 
mencionadas muito de passagem. 

Também não se ouvia falar de MPCs ou 808s, bem mais recentes e 
comuns do que teorbas e serpentes. [tiquino bambaata ou pág 197]. Escutei 
colegas mais velhos abertamente questionarem se RAP de fato era música, já 
que, não se conformria à maneira como entendia harmonia, melodia e ritmo. 
Como se estas categorias tivessem sido dadas em pedras por um ser superior no 
alto de um monte em algum lugar. 

Este colega, que era um músico muito proficiente em sua prática de jazz, 
estava indignado que um grupo de RAP da periferia tinha sido aceito em um 
festival de música de rua no qual ele não fora selecionado. Esta escuta 
lamentável que considera somente a voz principal e seu aparente desinteresse 
pela variação melódica, poderia nos levar a crer que a primeira parte de Samba 
de uma nota só também não é música. Mas obviamente, este sujeito nunca faria 
uma afirmação como esta, já que o samba, hoje em dia, possui lugar garantido 
no status quo. 

Estruturas sociais racistas que trabalham para restringir o acesso de 
pessoas racializadas às universidades públicas no Brasil também administram 
a exclusão das manifestações culturais e discursos desta maioria minorizada, 
termo do pesquisador e estudioso da comunicação Richard Santos. Um 
argumento de sofisticação baseado em sistematizações eurológicas legitima 
manifestações que cem anos atrás eram marginalizadas. Durante o meu 
período de graduação, era comum ouvir que o jazz e o samba eram misturas de 
músicas africanas com músicas europeias. Esta ideia infelizmente omite que as 
pessoas que fizeram a mistura eram negras. 

Esta forma antiga de roubo que consiste em dar um “nome branco” para 
práticas não-brancas é o que George Lewis famosamente acusa na opção de 
alguns compositores por termos como “indeterminado”, ou “aleatório” – ao 
invés de “improvisação” – em um esforço para distanciar-se de tradições 
afrológicas como o jazz e o blues. John Cage, talvez o exemplo mais conhecido, 
dedicou-se à criação de uma música livre de tradição ou propósito.  Banerji 
acusa o mesmo processo em escolhas mais recentes por “improvisação” no 
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no lugar de “free jazz”. As palavras vão se deslocando, mas o processo segue o 
mesmo. 

Embora os números do IBGE apontem para outra realidade, em todos os 
meus anos de graduação tive aulas com apenas dois professores negros, e um 
deles era um estudante de doutorado fazendo estágio pedagógico. Entre os 
quase trinta estudantes do meu ano, havia apenas um negro. Por sinal, o 
mesmo número de mulheres. A média era um(a) por ano ou menos. Este colega 
também estudava em outra universidade em São Paulo, onde morava. Antes do 
fim do primeiro ano decidiu abandonar o curso da Unicamp. Não sei quais 
foram seus motivos, mas curiosamente não foi a música que abandonou. Até 
onde sei, ele continua atuando profissionalmente como músico. Loren 
Kajikawa, professor da Universidade de Washington e estudioso de música 
norte americana dos séculos XX e XXI conta uma anedota que ilustra uma 
situação parecida:

Uma jovem artista de rap estuda na Faculdade –––––. Ela tem 
feito músicas e gravado em seu estúdio caseiro desde o ensino 
médio. Embora esteja começando a atrair atenção de outros 
artistas e fãs ao redor do país, ela está se formando em 
jornalismo e não vê nenhum motivo para se envolver com o 
departamento de música.” (p.155)72

Mais ou menos durante o período em que estive na Unicamp, o governo 
federal criou 18 novas universidades e 173 novos campi, praticamente dobrando 
o número nacional de estudantes. Universidades que têm em seus ideais de 
fundação o desejo de formar pessoas críticas capazes de pensar e atuar sobre 
suas realidades, onde mestres de saberes tradicionais colaboram com 
professores e estudantes de graduação e pós-graduação da medicina às artes, 
criando laços com as comunidades, e estimulando a produção e documentação 
de conhecimentos frequentemente marginalizados. 

Também foram criadas a lei que obriga escolas a ensinar história e 
cultura afrodescendente, a lei de cotas, e outra que estabelece como obrigatório 
o ensino de artes em todas as escolas públicas do país, tirando a exclusividade 
deste privilégio de pessoas que podem pagar por ensino particular. 

72  A young rap artist is a student at –––– College. She has been writing songs and recording in her bedroom 
studio since middle school. Although she is beginning to attract the attention of other artists and fans 
across the country, she is majoring in journalism and doesn’t see any reason to be involved with the music 
department. (The Possessive Investment in Classical Music- Confronting legacies of white supremacy in 
U.S. schools and departments of music)
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Isto gerou o embate que é retratado no filme de 2015 Que horas ela volta? 

Além de expor questões raciais não resolvidas e entranhas do país que mais 

recebeu pessoas escravizadas na história 

(https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/negros) , 

o filme conta a história da filha de uma empregada doméstica no Rio de Janeiro 

que é aprovada em uma universidade pública, enquanto o filho da família 

abastada que  emprega a mãe da menina não consegue o mesmo feito. 

O ressentimento de famílias como a desta obra de ficção é bastante real e 

foi combustível para os protestos que haviam se iniciado em 2013, dois anos 

antes do lançamento do filme, e nos trouxeram a este lugar onde um ministro 

da educação é capaz de dizer publicamente que “universidade deveria ser pra 

poucos”. Na mesma toada, o ministro da economia critica as gestões anteriores 

a sua na qual se via “empregada doméstica indo pra Disneylândia”. 

Em paralelo a este retrocesso racista a USP utiliza Periferia é Periferia dos 

Racionais na prova de análise da pós-graduação e contam com pesquisas sobre 

assuntos que outrora não seriam considerados dignos do ambiente acadêmico. 

Estamos muito distantes de qualquer ideia de igualdade, e, como alerta 

Silvio Almeida, a representatividade por si só não basta, sob o risco de ser 

apenas um disfarce de uma estrutura que segue a mesma. Felizmente, e graças a 

muita luta, temos hoje mais acesso à informação, e mais condições de perceber 

como participamos das estruturas racistas que ainda dominam a sociedade e 

consequentemente o ambiente acadêmico musical. Para tanto, é 

imprescindível que o projeto de país que atualmente ocupa o governo federal 

seja combatido em todos os níveis, de políticas públicas a ações cotidianas.

Outros caminhos

Em resistência a este cenário apocalíptico, universidades públicas 

tradicionais como Unicamp e USP, procuram se transformar e universidades 

jovens como UFRB e UFSB oferecem cursos que já dialogam de perto com as 

73  https://www.youtube.com/watch?v=cAbcoBuErnI Acesso em 12/09/2022.
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comunidades locais onde estão inseridas. A UFSB, por exemplo lançou, em 

2018, edital destinado à criação de cursos de extensão coordenados por 

docentes desta universidade com participação e remuneração de “Mestras e 

Mestres de Saberes Tradicionais” 

(https://ufsb.edu.br/proex/images/EDITAL_PROEX_02-2022_-_MESTRES-AS_

DOS_SABERES.pdf)74. A UFRB, em seus menos de vinte anos de existência, 

possui entre seus cursos, um respeitado curso de cinema e, desde 2010, organiza 

um festival anual de documentários em Cachoeira, cidade conhecida por sua 

arquitetura histórica preservada e sua ligação com a herança afro-brasileira. 

A abordagem interdisciplinar e inclusiva integra diferentes formas de 

conhecimento. Um exemplo de como estas realidades ocupam o espaço 

acadêmico pode ser encontrado na justificativa do projeto pedagógico do curso 

Som, Imagem e Movimento (CFAC-UFSB). Neste documento, vê-se uma 

atenção ao território que vai além de estereótipos culturais e pode servir para 

lembrar da importância de olhar com atenção para onde/quando se está:
Primeiro, quanto ao público, nota-se uma singularíssima 
diversidade sociocultural, formada no trânsito entre o rural, o 
urbano e o periférico, entre o sudeste e o nordeste do país, entre 
numerosas comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas e 
estruturas indubitavelmente modernas, como as da atividade 
comercial das cidades de Teixeira de Freitas, Eunápolis e 
Itabuna, ou do turismo em Porto Seguro, Ilhéus e Itacaré. Essa 
característica regional faz emergir em profusão manifestações 
culturais igualmente diversas, indo desde a intensa produção 
musical e gráfica, mais próximas das modernas estruturas 
urbanas, até a radicalidade do documentário e do cinema 
indígena.  (https://ufsb.edu.br/cfartes/graduacao/sim)75

Acho que respondi algumas das perguntas que fiz no início deste ensaio, 

e reitero a importância de seguir com atenção. Ademais, ações afirmativas 

como as políticas de cotas só terão efeito se forem acompanhadas de políticas de 

permanência e a transformação dos espaços de ensino. Esta tarefa não é 

simples, mas é fundamental para que o ensino musical em nível superior seja 

mais coerente com a realidade do país.  

74  Acesso em 12/09/2022.
75 Acesso em 12/09/2022.
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juntando improvisações que não se conhecem. 
1- grava um take
2- grava outro sem escutar o primeiro
3- junta

[150722]

https://www.youtube.com/watch?v=UPzF5Qe1ams&list=PLgppcILbIHWA4acxcqkwnqtaoQy6QYKBo&index=14




EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS DO DOUTORADO

Durante minha pesquisa, tive o privilégio de colaborar com cinco 

universidades diferentes – USP, UFC, UECE, UFSB, UCSD. Todas elas com suas 

particularidades ajudaram a (re)definir os rumos do trabalho. Eu também não 

era o mesmo em cada ocasião e, portanto, as formas de documentação dos 

processos também variam. Olhando para alguns dos relatos, sinto vontade de 

ter feito de outra forma, mas a pesquisa é um processo e estas diferenças de 

registro atestam as transformações que ocorreram nestes cinco anos. Falo 

agora brevemente sobre as diferentes experiências e em seguida entro em 

maiores detalhes sobre alguns dos casos. 

Em março de 2020, pude colaborar com o curso Som, Imagem e 

Movimento da UFSB logo antes do início da pandemia. Fui convidado pela 

professora Clarissa Santos para passar uma tarde com estudantes do 

componente curricular Arte e Tecnologia, e conversar sobre música 

experimental e meu set de improvisação. Após uma conversa com exemplos 

visuais e sonoros, estudantes se revezaram tocando minhas guitarras, 

cacarecos e processamentos. No final, um grupo de estudantes veio conversar 

sobre um projeto criativo com o qual queriam ajuda, mas em seguida a Covid-19 

mudou todos os planos e infelizmente ainda não pude dar continuidade a esta 

interação.

Antes disso, em 2019, colaborei com o professor Marcelo Wasem, 

também na UFSB, em parte de seu projeto de pesquisa "D.E.L.I.R.A.: Ações em 

Arte Pública”. Na ocasião, trabalhei com um dos recursos (auto)pedagógicos que 

desenvolvi nesta pesquisa de doutorado: o baralho de sons. [Baralho de Sons na 

UFSB ou pág 155].

Na UFC, conheci melhor o trabalho da professora Consiglia Latorre. 

[UFC ou pág 137] Consiglia coordena o grupo Sonoridades Múltiplas que se 

dedica à improvisação livre desde 2012. Desde 2018, o grupo conta com a 

colaboração da professora Emyle Daltro do curso de Dança, e neste mesmo ano 

conduzi com o Sonoridades uma residência artística-(auto)pedagógica de uma 

semana.
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O trabalho se iniciava em um ambiente com uma energia calma. 

Consiglia e Ana puxavam um alongamento dinâmico, que às vezes lembrava 

dança, que virava dança, que virava voz. Tudo muito fluido. Poucas instruções 

muito sintéticas e pontuais. Outros sons iam entrando à medida que as pessoas 

se dirigiam para instrumentos espalhados pelo chão. Algumas se sentavam, 

outras seguiam andando pelo espaço e fazendo sons com o corpo ou/e 

instrumentos. A interação sonora ganha densidade e após uns vinte minutos do 

início do encontro, os sons se acalmam e terminam com uma regência discreta 

da Consiglia que poderia ser entendida como um reconhecimento do fim.   

O trabalho que estas professoras realizam não alimenta só os devires 

criativos d(o/a)s estudantes. Há uma prática de pensar sobre o que se cria e 

como isso se relaciona com como/onde se vive. As sessões criativas eram 

seguidas de conversas que foram de formas de emissão sonora à performance 

de gênero no espaço urbano, e a importância das universidades públicas como 

espaços de fomento de subjetividades não hegemônicas.

Na UECE, passei uma manhã com estudantes e professores da graduação 

em música a convite do professor Heriberto Porto. O encontro não estava nos 

planos iniciais da viagem para Fortaleza, mas mesmo organizado de maneira 

contingente, num dia de chuva, mais de 40 pessoas, entre estudantes e 

docentes, participaram de exercícios de improvisação que propus [UFC/UECE ou 

pág 137] e de uma conversa sobre formas de criação sonora e relações com éticas 

de interação social. 

Na USP, tive a possibilidade de colocar em prática as ideias desta 

pesquisa em três situações distintas. A primeira, na Orquestra Errante, grupo 

que está habituado a trabalhar com uma considerável variedade de propostas 

de improvisação. Este espaço de criação e pesquisa serve frequentemente de 

campo de experimentação de propostas de participantes da orquestra. Há uma 

predisposição para o novo e para o debate sobre o que é levado. Musicistas de 

formação e ofício ocupam o mesmo lugar que pessoas de outras práticas e áreas 

de conhecimento. Esta característica enriquece as criações musicais e as 

discussões a respeito. 
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Embora o número de participantes varie bastante de uma semana para a 

outra, em geral, é um excelente espaço para a experimentação de propostas 

para grupos médios e grandes. Fizemos, em 2018, algumas propostas do 

caderno de exercícios [Caderno de exercícios “Bases” ou pág 102] e durante a 

pandemia fizemos duas propostas de improvisação remota [Caderno de 

exercícios “repetição do impossível”  ou pág 106 e “um outro dia em quarentena” ou pág 

107].

Também na USP, pude experimentar alguns exercícios com grupos 

menores. O menor deles foi um duo com a compositora e guitarrista Lúcia 

Esteves, em 2018, na disciplina Laboratório de Interpretação e Criação Musical 

Contemporânea com professor Silvio Ferraz. Comentei com a Lúcia que tinha 

uma lista de estímulos sonoros que vinha coletando desde 2009 para sessões de 

estudo, e que gostaria de preparar uma performance com aquilo. 

Juntos, criamos um jogo/performance no qual sentávamos de frente um 

para o outro, como se numa mesa de bar e performamos uma partida de 

baralho guiada pelos estímulos que imprimi em cartas separadas. Já vinha 

fazendo sorteios sozinho há alguns anos, mas em dupla foi muito mais 

interessante e as contribuições da Lucia levaram minha atenção para além da 

função (auto)pedagógica, em direção à dimensão performática e possibilidades 

composicionais deste material. Desta experiência veio o nome baralho de sons 
[Baralho de sons ou pág 109].

Conduzi, também em 2018, dois encontros com estudantes bolsistas do 

PUB [PUB ou pág 152] nos quais usei alguns exercícios do caderno [caderno de 

exercícios ou pág 98] e o [Baralho de sons ou pág 109]. Este grupo reduzido 

possibilita a aplicação de pesquisas de estudantes da pós-graduação e é 

coordenado pelo professor Rogério Costa. 

Entre 2021 e 2022, estive na Universidade da Califórnia San Diego onde 

pude observar questões importantes sobre potências da improvisação na 

criação de comunidades transculturais e a relevância dos exercícios neste 

contexto. Lá também foram tomadas decisões sobre a estrutura de 

apresentação deste trabalho. 
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A seguir, falarei um pouco mais sobre os diferentes campos que são 
apresentados em ordem cronológica. Optei por manter os textos na maneira 
como foram escritos à época da realização do trabalho, com pouquíssimas 
mudanças. Minha escrita mudou bastante nestes cinco anos, e como este é um 
trabalho que pretende olhar para o meu processo, acredito ser coerente não 
esconder o percurso. 

UFC/UECE – (07/05/18 - 11/05/18)

Durante o período em questão foram realizadas uma série de atividades 

coordenadas pela Professora Doutora Consiglia Latorre e conduzidas por mim. 

A residência artística foi realizada com quatro grupos distintos.  Além da 

professora Consiglia, coordenadora do projeto, estiveram envolvidas na 

residência as professoras Emyle Daltro (UFC), Ana Mundim (UFC), e o professor 

Heriberto Porto (UECE). Por meio de uma parceria estabelecida pela professora 

Latorre com o professor Porto, também foi organizada uma oficina na 

Universidade Estadual do Ceará. O trabalho revelou apontamentos de grande 

importância para o desenvolvimento da pesquisa. Segue uma breve descrição 

das atividades.
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Dia 1: Chegada e planejamento.

●  Adequação do plano de trabalho às singularidades dos diferentes grupos. 

Dia 2A: Oficina aberta de Improvisação livre (UFC)

● 30 participantes 

● Sem pré-requisitos 

● Público atendido: estudantes do ICA e outras unidades da UFC; docentes 

da UFC e EUCE; artistas locais.

● Duração: 2hs

Atividade Objetivo Condução

1 Conversa com estudantes sobre 
os objetivos da pesquisa.

Relacionar os interesses do 
pesquisador com as práticas 

criativas do grupo.
Pedro Sollero

2 Aquecimento do corpo 
material

Preparar o corpo para o ato 
criativo em grupo. Prof. Dra. Emyle Daltro

3 Música circular Ativação da escuta e processo 
criativo sonoro. Prof. Dra. Consiglia Latorre

4 Meditação Anapana Ativação da atenção. Pedro Sollero

5 Exercícios musicais de 
desautomatização 

Ampliação do repertório de 
materiais e procedimentos 

dos/das participantes.
Pedro Sollero

6 Exercício criativo guiado 
transdisciplinar

Integração das linguagens 
artísticas presentes (dança e 

música) e conclusão.
Prof. Dra. Consiglia Latorre
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Dia 2B: Investigação prática com grupo Sonoridades. 

● 10 participantes

● Público atendido: músicos improvisadores integrantes (atuais e 

passados) do grupo Sonoridades; Prof. Dra. Emyle Daltro; Prof. Dra. 

Consiglia Latorre; alunos convidados da UECE.

● Duração: 2hs

Atividade Objetivo Condução

1

Conversa sobre práticas de 
subjetivação, 

desautomatização, relações 
intersubjetivas 

humano/objeto. 

Compartilhar conhecimentos 
e reflexões sobre as questões da 

pesquisa e as práticas de 
artistas locais.

Prof. Dra. Emyle Daltro; 
Pedro Sollero

2 Pontilhismos Administração coletiva de 
densidade formal.

Prof. Dra. Consiglia 
Latorre; Pedro Sollero

3 Conversa sobre o exercício 
realizado

Refletir sobre a prática e suas 
questões. Grupo

4 Contínuo, Impulso, Frente

Compreender e aplicar 
musicalmente as ideias de 

impermanência e 
equanimidade pensadas em 

relação à capacidade de resistir 
ao impulso de tocar.

Pedro Sollero

5 Conversa sobre o exercício 
realizado

Refletir sobre a prática e suas 
questões. Grupo
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Dia 3: Investigação prática com grupo Sonoridades. 

●  10 participantes

● Público atendido: músicos improvisadores integrantes (atuais e 

passados) do grupo Sonoridades; Prof. Dra. Emyle Daltro; Prof. Dra. 

Consiglia Latorre; alunos convidados da UECE.

● Duração: 2hs.

Atividade Objetivo Condução

1 Aquecimento do corpo 
material

Preparar o corpo para o ato 
criativo em grupo. Prof. Dra. Emyle Daltro

2 Tom, ruído ou mescla: do 
corpo ao instrumento

Ativar a escuta e a 
desfragmentação das 
relações corpo/som.

Prof. Dra. Consiglia Latorre

3 Conversa sobre o exercício 
realizado

Refletir sobre a prática e suas 
questões. Grupo

4 Contínuo, Impulso, Frente

Compreender e aplicar 
musicalmente as ideias de 

impermanência e 
equanimidade pensadas em 

relação à capacidade de 
resistir ao impulso de tocar.

Pedro Sollero

5 Conversa sobre o exercício 
realizado

Refletir sobre a prática e suas 
questões. Grupo

6 Metade ou menos Praticar autogestão formal 
coletiva. Pedro Sollero

7 Conversa sobre o exercício 
realizado

Refletir sobre a prática e suas 
questões. Grupo
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Dia 4: Oficina aberta de Improvisação livre (UECE)

●  40 participantes

● Sem pré-requisitos 

● Público atendido: estudantes do Bacharelado em Música da UECE; 

estudantes de outras unidades da UECE; docentes da UECE.

● Duração: 2hs.

Atividade Objetivo Condução

1
Contextualização da 

Improvisação Livre (IL) e das 
questões da pesquisa.

Apresentar a IL para os/as 
participantes da oficina. Pedro Sollero

2 Três Desejos
Administrar um número 

determinado de ações 
musicais no tempo.

Pedro Sollero

3 Conversa sobre o exercício 
realizado

Refletir sobre a prática e suas 
questões. Grupo

4 Bases Ativar a escuta e interação a 
partir da contingência Pedro Sollero

5 Conversa sobre o exercício 
realizado

Refletir sobre a prática e suas 
questões. Grupo

141



Dia 5: Investigação prática com turma da professora Ana Mundim.

No quinto dia, tive a oportunidade de tocar com dois músicos 

improvisadores, alunos da Prof. Dra. Latorre e integrantes do grupo 

Sonoridades Múltiplas76, ou apenas Sonoridades, em exercício criativo de aula do 

curso de Licenciatura em Dança da UFC. O contato com os/as estudantes da 

disciplina de responsabilidade da professora Mundim foi muito interessante no 

sentido de dar continuidade às práticas de desfragmentação entre som e 

movimento propostas pela professora Latorre. 

O trabalho partiu da prática da improvisação coletiva de dança e música 

com instrumentos espalhados pela sala para que qualquer pessoa pudesse tocar 

e os músicos dispostos pela sala de maneira a criar outras linhas de fuga e 

sensações de espacialidades. Após a improvisação, houve uma discussão sobre 

as diferentes práticas criativas do grupo de artistas. 

Questões como as transformações dos corpos nos diferentes espaços 

sociais, e a construção de conhecimentos artísticos a partir da singularidade da 

experiência subjetiva, mostraram-se de grande relevância para o grupo. Em 

uma conversa sobre o que escolhemos (des)automatizar nos nossos corpos, um 

dos estudantes compartilhou um relato sobre as diferentes performances de 

gênero que é obrigado a desempenhar para escapar à violência homofóbica do 

bairro onde mora. 

Este rapaz, estudante do curso de dança, ressaltou a importância da 

universidade pública de artes como espaço onde subjetividades não 

hegemônicas podem ser experimentadas e vividas em oposição à realidade 

violenta e opressora do espaço urbano periférico onde vive grande parte das 

pessoas que participam do grupo.

76  Este grupo existe desde 2012 quando foi criado pela professora Consiglia durante sua pesquisa de 
doutorado. O grupo une estudantes da UFC dos cursos de música, teatro e cinema/audiovisual e dedica-se 
à prática da improvisação livre. (LATORRE, 2014)
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Conclusões

A residência artística realizada nestes 5 dias em Fortaleza foi de 

fundamental importância para a pesquisa. Neste período, pude experimentar 

as práticas coletadas até então com grupos bastante distintos. Em todos os 

grupos fui extremamente bem recebido e encontrei participantes receptivo/as a 

novas práticas e formas de reflexão e criação. O primeiro grupo (UFC - dia 2A) 

era formado majoritariamente por pessoas com pouca ou nenhuma 

experiência em improvisação musical. No mesmo espaço, estavam também 

musicistas do grupo Sonoridades, o professor Heriberto Porto (UECE/Música) e 

as professoras Emyle Daltro (UFC/Dança) e Consiglia Latorre (UFC/Música). 

A desfragmentação entre movimento e som, central para as propostas da 

professora Latorre, trouxe um estado de presença importante e ajudou a iniciar 

o processo de interação sem os instrumentos. Sons vocais e percussão corporal 

formavam gestos repetidos e lentamente variados. A ativação da concentração 

por meio da repetição e percussão corporal é um recurso usual do grupo. 

As regras do jogo eram dadas em tempo real com pouquíssimas palavras. 

Quem já sabia o que fazer ensinava pelo exemplo. Aos poucos o grupo 

encontrava um jeito de fazer aquilo funcionar. Havia uma limitação dos 

materiais (descritos com os termos koellreutterianos77: tom, ruído e mescla) 

que parecia servir mais para apontar diferentes sons possíveis, do que dizer que 

este ou aquele som não cabe na tipologia do compositor alemão/brasileiro. 

Havia um ambiente de criação bastante despreocupado. 

O grupo grande foi dividido em dois círculos menores que se juntaram de 

novo no fim para uma sequência de solos nos quais alguém se dirigia ao centro 

da roda e fazia seus sons e movimentos. Depois deste momento de aquecimento 

e descontração, sentamos em roda no chão e eu me apresentei e, falei uns cinco 

minutos da minha pesquisa, e perguntei sobre as práticas criativas delxs. A 

conversa durou cerca de quinze minutos. 

77 Além de Conrado Silva, Murray Schafer e Chefa Alonso, Latorre também trabalhou com Koellreutter por 
mais de dez anos. Estes termos se referem, respectivamente, a sons com altura definida, sem altura 
definida, e sons que contém simultaneamente elementos com altura definida e ruídos. (Latorre 2014)
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Expliquei o que é meditação Anapana e como penso que pode ajudar 

também na improvisação. Esta prática consiste em levar reiteradamente toda a 

atenção às entradas das narinas enquanto o ar entra e sai, e não tentar 

controlar a respiração. Este exercício traz uma musculatura mental muito 

eficiente na hora de deixar passar um impulso, seja de coçar-se durante a 

meditação, seja de tocar outro som. 

A calma de saber que tudo acaba – as preocupações da vida, a sessão 

longa da música na qual seu som não cabe –, a impermanência, pôde ser 

experimentada no corpo em um segundo momento quando, ao invés de ignorar 

os incômodos, levamos toda atenção para aquela coceira na orelha, ou dor nas 

costas, ou formigamento no pé, etc. A coceira aumenta, e aumenta mais, e mais, 

e chega uma hora que você acha que vai estourar e, de repente, puff! Foi-se. Para 

que as coisas funcionem melhor é importante não haver qualquer tipo de 

frustração ou sensação de falha ou derrota quando a atenção se desviar e tomar 

outros caminhos. Esse é o esperado. O movimento reiterado de trazer de volta a 

atenção à região das narinas todas as vezes que percebemos que a mente 

divagou é que vai desenvolver uma equanimidade que permite um estado de 

presença calmo e bastante atento. 

Creio que este tipo de exercício preenche uma lacuna comum em grupos 

de improvisação que embora reconheçam a importância da escuta e de dar 

espaço às outras contribuições, o fazem somente no nível do discurso. No livro 

Zen Koan as means of enlightenment, DT Suzuki nos lembra que saber onde 

fica a fonte de água não mata a sede. É necessário ir até lá e beber (SUZUKI, DT. 

1994).

Fomos, em seguida, para o exercício Bases [ou pág 102]. A etapa da 

meditação foi descrita como determinante por participantes na conversa que 

seguiu o exercício. Houve ainda alguma imprecisão nas instruções do exercício, 

ou pouca calma para esperar que as contingências guiassem a forma. Fizemos 

alguns outros exercícios e no fim a Consiglia começou a usar sinais manuais 

para conduzir o último exercício para uma improvisação mais livre. Achamos 

um final juntos deste encontro alegre, nos despedimos, e fomos para o intervalo 

que antecedeu a parte dia-2B, com o grupo Sonoridades. 
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Com o segundo grupo (dia-2B; dia-3) o diálogo era mais próximo. Além de 

muito menos numeroso, o grupo, fundado e coordenado por Consiglia, é 

formado por improvisadorxs experientes com amplo repertório de práticas 

criativas coletivas. 

Assim que voltamos do intervalo, sentamos em roda e conversamos um 

pouco mais profundamente sobre a minha pesquisa. As pessoas do grupo se 

mostravam interessadas na ideia de desautomatização, perguntavam sobre 

minhas estratégias nesse sentido, e expunham suas próprias ideias e 

experiências. Houve uma série de perguntas sobre a minha guitarra e as 

relações das transformações que fiz, e das técnicas que uso, com a ideia de 

desautomatização. Falei sobre as (im)possibilidades deste instrumento e como 

elas guiam minha prática criativa.

Para mim, tudo parte da compreensão da guitarra como algo que começa 

na tomada onde está ligado o amplificador e termina na escuta de quem estiver 

presente: tudo no meio do caminho é parte do instrumento e pode ser tocado, 

como quiser. Inclusive a parte deste corpo complexo que individualmente 

costuma-se chamar de guitarra. As cordas podem ser excitadas de qualquer 

maneira (impacto, atrito, pressão etc.), mas também posso excitar diretamente 

o captador com algum objeto para gerar outros tipos de sons. [a-grega ou pág 69] 

Com as novas possibilidades que aparecem, outras vão deixando de 

existir. As novas características físicas do instrumento, e as consequências da 

maneira, às vezes bruta, de tratá-lo, colocam o ato criativo em um espaço de 

negociação entre performer e instrumento. A criação nasce desta relação 

intersubjetiva e suas novas (im)possibilidades. A atuação dessas mediações 

não-humanas em processos de composição e ensino de dança é parte 

importante da pesquisa da Prof. Dra. Emyle Daltro que trouxe referências como 

a bailarina e coreógrafa Marta Soares, que dança deitada sob uma pilha de 

areia. Em uma referência mais antiga, Loie Fuller, com suas asas refletoras 

também criava um corpo de (im)possibilidades e livrava-se de outro por meio 

da relação de encontro com um objeto, ou instrumento novo. 
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No fim da conversa comentei com a Consiglia que queria “dar uma 

esticada nas costas” antes de começar a tocar e a professora Emyle logo tomou a 

condução. A qualidade e intensidade deste tipo de trabalho de alguém da dança 

é muito mais contundente do que qualquer coisa que eu poderia oferecer. A 

maneira como o grupo está acostumado a trabalhar inclui uma fluência entre 

sons e movimentos e entre lugares de condução e de poder. Diferente do que 

acontece em outros grupos de improvisação, os sinais de regência são recurso 

possível para todxs. As pessoas também se sentem à vontade para vir até você e 

levar parte do seu instrumento, por exemplo, ou bater nele com alguma coisa. 

Existe uma informalidade criativa, transdisciplinar, lúdica constante. Embora 

o trabalho seja inegavelmente conduzido, esta condução se dá mais no sentido 

de facilitar e co-criar este espaço de invenção coletiva. A maior imposição ali era 

a minha presença. De resto parece que tudo aconteceria com poucas palavras.

Após o aquecimento da professora Emyle, fomos para um exercício de 

Pontilhismos [ou pág 98] no qual experimentamos diferentes densidades e 

movimentações. Começamos, como indica Alexandros Markeas78, com um 

todo bastante rarefeito sendo lentamente composto de sons curtos e bastante 

variados. Buscamos este adensamento – e isto é fundamental – com uma escuta 

voltada para o todo e não as partes individuais. Decidiu-se coletivamente 

inventar uma forma na qual alternamos algumas vezes entre as densidades e 

encontramos juntos um final a partir de uma nuvem densa de pontos. Havia 

um interesse do grupo em ser capaz de criar finais diferentes de fade-out.

No dia seguinte, ainda com o Sonoridades, um novo aquecimento com a 

professora Emyle, uma nova sessão de música circular com a professora 

Consiglia, uma nova transição lenta e gradual para os instrumentos em uma 

improvisação livre de perto de quinze minutos.  Em seguida, fizemos o exercício 

contínuo, impulso, frente parecido com Bases, realizado no primeiro dia. As 

diferenças parecem ter contribuído para uma sensação de compreensão, e boa 

realização da proposta. Os dois exercícios, inspirados em meditação Anapana, 

diferem já que em Bases, as contingências são acidentais, 

78 Responsável pelo curso de improvisação generativa do Conservatório de Paris.
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enquanto neste elas são resultado da ação intencional d(o/a)s participantes. O 

ambiente gerado pela reiteração do trabalho corporal e a imersão nas práticas 

da pesquisa também foram importantes para gerar as condições de realização 

do exercício. 

Por conta das adaptações do plano de trabalho em sua atualização, não 

parecia uma boa ideia gastar tempo parando o gravador, escutando tudo, 

discutindo, como eu havia planejado. Fizemos as repetições previstas, mas sem 

a escuta entre cada realização. Nas discussões houve uma recorrência de duas 

principais dificuldades. Uma questão levantada diz respeito à dificuldade em se 

escutar o fundo, a soma dos contínuos, enquanto se está à frente. A outra 

refere-se à soma de novos impulsos e novas frentes, em situações em que a 

frente já estava ocupada por uma ou mais pessoas. Foram observados paralelos 

entre estas duas dificuldades e situações sociais em que muitas vozes não são 

escutadas enquanto algumas disputam e ocupam, surdas, todo o espaço 

discursivo.

O exercício realizado em seguida chama-se metade ou menos [ou pág 103]. A 

ideia aqui é que o número total de pessoas tocando ao mesmo tempo nunca 

deve ser superior à metade do grupo. As pessoas podem entrar e sair como 

quiserem e não se trata de uma alternância entre duas metades distintas. 

Diversas formações instrumentais vão se sucedendo em um fluxo de naipes 

ativados em um processo de intensa atenção e escuta para saber quantas 

pessoas estão tocando e quem está fazendo o quê. Na conversa que seguiu, 

notou-se o surgimento de formas de interação incomuns para o grupo. O 

trabalho com o Sonoridades foi concluído com uma conversa e um almoço 

organizado pela Consiglia, no qual conversamos sobre possíveis próximas 

edições da residência, com participação de estudantes e profissionais de 

audiovisual, próximos ao grupo que estavam presentes no almoço e 

manifestaram interesse em participar. 

O trabalho realizado no quarto dia, na UECE, foi distinto no sentido que 

boa parte das pessoas não havia levado instrumentos musicais por conta de 

uma falha de comunicação. Com isso, tivemos uma mistura de instrumentos 

tradicionais – como flautas, bombardino e violões – com sons encontrados nos 
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com sons encontrados nos objetos presentes na sala – como portas, cadeiras, 

janelas, telefones celulares, etc. O grupo formado por mais de 40 pessoas, 

contava com estudantes e docentes majoritariamente do Bacharelado em 

Música. Os instrumentos não convencionais levaram as improvisações para 

territórios diferentes dos que o grupo estava mais habituado e isso foi notado 

como algo positivo por participantes.

O convite do professor Heriberto trouxe a possibilidade de pensar as 

ações do plano de trabalho em um ambiente bem mais escolar do que a UFC. 

Em uma sala de aula grande, provavelmente para aulas teóricas com um 

quadro branco na frente, e cadeiras de um braço só enfileiradas quase 

simetricamente. Pedi para afastarmos as carteiras para os lados da sala, 

chegando em algo próximo de uma meia lua. O dia era de chuva, os calçados 

estavam molhados, o chão era frio, não sabia quem participaria e quem estava 

ali para assistir... Desisti da Anapana e decidi iniciar com uma conversa sobre 

minha pesquisa seguida de alguns exercícios que funcionam bem com grupos 

grandes de pessoas com pouca ou nenhuma experiência de improvisação. O 

primeiro exercício que fizemos é uma proposta que Chefa Alonso chama de 3 

desejos [ou pág 104] na qual cada pessoa tem o direito de se manifestar 3 vezes. A 

cada vez, gasta-se um desejo. Propus uma duração de cinco minutos marcada 

com o despertador. 

A necessidade de cada participante administrar suas intervenções no 

tempo gerou, como foi observado depois, uma ansiedade em relação à 

possibilidade de longo tempo de silêncio no final, no qual todxs já teriam gasto 

suas intervenções e precisariam esperar o tempo do cronômetro. Esta tensão se 

mostrou irrelevante assim que conseguimos terminar juntos no tempo exato. 

Coincidência ou não, isto trouxe uma sensação positiva para o grupo. Foi 

amplamente comentado o prazer de descobrir na prática esta capacidade de 

auto-gestão coletiva em tempo real. As discussões que seguiram o exercício 

incluíram questões como liberdade criativa e possíveis origens histórico 

musicais para certas restrições auto impostas na hora da performance.

No último dia de manhã fui com dois músicos do Sonoridades tocar com 

estudantes da professora Ana Mundim. Mundim é professora do curso de 
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dança e trabalha com improvisação neste campo. Foi uma excelente 

oportunidade de experimentar processos de interação em tempo real entre 

improvisação musical e improvisação em dança, e suas relações com processos 

de (des)automatização dos corpos no cotidiano. Mais uma vez, as relações 

intersubjetivas – humano/humano, humano/objeto, humano/espaço – foram 

colocadas como determinantes no ato criativo. 

O potencial da improvisação de criar espaços heterotópicos não é 

exclusividade desta prática, mas é sem dúvida uma recorrência. Encontrei 

nesta turma de dança, e também entre musicistas dos dias anteriores, jovens 

com uma ideia bastante nítida a respeito daquilo que faziam ali. Boa parte 

moradorxs da periferia de uma cidade grande e violenta. Moram nos bairros 

dos tiroteios, do toque de recolher anunciado pelo Facebook, das chacinas de 

uma guerra entre facções criminosas transnacionais. A gigantesca 

desigualdade social ajuda a compor um ambiente de medo, ou pelo menos de 

constante apreensão. Por meio da improvisação buscam reelaborar estas 

relações e suas ressonâncias em seus próprios corpos. A distância entre o 

cotidiano perigoso e o ambiente de criação coletiva é vista com um esforço 

crítico de compreender as forças em ação neste processo e criar práticas de 

resistência.
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juntando improvisações que não se conhecem.
1- grava um take
2- grava outro sem escutar o primeiro
3- junta

[180722]

https://www.youtube.com/watch?v=jZw624mYeUc&list=PLgppcILbIHWA4acxcqkwnqtaoQy6QYKBo&index=15


PUB-USP79 – OUTUBRO 2018 

Em função da demanda de estudantes com interesse em práticas de 
improvisação musical, o Rogério Costa criou, em 2018, um grupo de estudo de 
improvisação formado por estudantes com bolsa PUB. Em duas ocasiões, tive a 
oportunidade de trabalhar algumas ideias da minha pesquisa com este grupo. A 
seguir, relato o que foi feito nesses encontros.

Primeiro encontro

Iniciamos com duas livres de 5’ a 8’. O objetivo da primeira era tocar 

sem se preocupar muito se estavam tocando demais ou não, matar a vontade de 

falar. Na segunda a ideia era estar mais atendo aos outros e tentar gerar espaços. 

Eles foram avisados antes que seriam duas e quais eram os objetivos de cada 

uma. As duas, na verdade, foram bem parecidas. Quase todo mundo tocou 

quase o tempo todo e os sons interagiram bem pouco. 

A primeira durou ±7’30’’ e a segunda perto de 12’. Foi especulado que a duração 

maior da segunda teria sido por conta da presença de uma nota longa 

estruturante que atravessou quase toda improvisação e alargou o tempo. A 

partir disso redefini o plano e decidi partir para a explicação rápida do que 

eram os exercícios que seguiriam e para que serviam, e que não se trata de 

aprender o jeito certo de improvisar, só outros jeitos que talvez interessem. 

Os exercícios focaram principalmente em interação e escuta. Eles seguem uma 

lógica que tem me agradado de nomes bem simples e mais ou menos 

autoexplicativos. Eles têm regras razoavelmente flexíveis e objetivos bastante 

claros que devem ser o foco principal. Ao passo que os primeiros exercícios 

tinham função de desenvolver certo repertório de interações, o último tem o 

objetivo de trabalhar música gestual. Todos os exercícios foram realizados 

algumas vezes.80 

79 “O Programa Unificado de Bolsas de Estudos para Estudantes de Graduação (PUB) integra a Política de 
Apoio à Permanência e Formação Estudantil da USP. Tem o objetivo de engajar os alunos em atividades de 
investigação científica ou projetos associados às atividades-fim da Universidade, de maneira a contribuir 
para a formação acadêmica e profissional.” 
(https://prg.usp.br/programa-unificado-de-bolsas-de-estudo-para-estudantes-de-graduacao-pub/) Acesso 
em 12/09/2022.
80  Optei por repetir cada proposta mais vezes e acabei não fazendo o item 2 do plano (baralho de sons) que 
ficou para o encontro seguinte, no qual este material foi trabalhado de maneira próxima à que usei na 
UFSB.
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Fizemos: Metade ou Menos, Um Para Todos Param, Miniaturas Com 

Finais Variados, Microminiaturas, Anacruse, Acento e Desinência. 
[caderno de exercícios ou pág 98]

Acento e Desinência:

● Elementos básicos da constituição dos gestos musicais. Grosso modo 

corresponderiam a inspiração, sustentação/manutenção, expiração.

Segundo encontro

Nesta ocasião, trabalhei em colaboração com a professora Consiglia 

Latorre, que já conhecia da Orquestra Errante e da residência que realizei na 

Universidade Federal do Ceará, onde ela leciona. 

Como aquecimento, Consiglia propôs o exercício “Três Desejos” da Chefa 

Alonso [3 desejos ou pág 104]. Este exercício é ótimo para ativar a atenção e 

impedir fluxos surdos e solitários. A necessidade de conter-se e escolher bem os 

momentos de intervenção frequentemente leva à escuta do entorno e maior 

interação.

Em seguida, partimos para o baralho de sons [Baralho de sons ou pág 109] 

[Baralho de sons na UFSB ou pág 155]. Embora meus objetivos com este material 

fossem mais ou menos os mesmos – gerar improvisações coletivas a partir da 

experimentação de bagagens sonoras individuais – o grupo menor e mais 

acostumado com práticas de improvisação musical trouxe singularidades que 

guiaram o uso do material. 

Ao invés de dividir o grupo em subgrupos, como fiz na UFSB, 

trabalhamos diretamente com um só grupo. Fomos sorteando as cartas e 

criando pequenas improvisações a partir de cada uma delas. Em seguida, 

conversamos sobre o exercício e as diferentes interpretações de cada estímulo. 

Conseguimos cobrir boa parte do baralho. No final, fizemos uma livre de uns 10 

minutos. 
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(mão gelada)
1-  arpejos de 2 notas por corda (50bpm) atenção à posição do polegar
material: ||: D, C, Bb, C :||
último possível: semicolcheia 90bpm
2- corda solta
último possível: semicolcheia 110bpm



O BARALHO DE SONS NA UFSB [Baralho de sons  ou pág 109] 

Falo agora sobre uma oportunidade que tive de contribuir com o professor 
Marcelo Wasem e um grupo de estudantes da UFSB. Neste encontro, utilizei um 
dos materiais (auto)pedagógicos que desenvolvi durante a pesquisa de 
doutorado. Começarei falando um pouco sobre este material e em seguida 
sobre sua utilização nesta universidade.

O que é o baralho e de onde veio

Uma frustração que eu tinha quando comecei a tocar em grupos de 

improvisação na faculdade, era que eu passava o dia, ou a semana estudando 

coisas muito legais para usar no próximo ensaio e nunca usava. Assim que 

começava o som, tudo ia para outro lugar. Nada do que eu tinha estudado 

parecia caber e o esforço para que coubesse só piorava as coisas. A escolha mais 

acertada parecia ser jogar tudo aquilo fora e me virar com a bagagem que já 

tinha adaptada ao que estava acontecendo. Ao longo de muitos ensaios e 

apresentações disso, nasce uma pulga atrás da orelha. Então porque estudei 

aquilo? Será que ficou alguma coisa? Uma hora aparece? O que mais eu poderia 

ter feito que teria me preparado melhor para aquele encontro? E para os 

próximos? Será melhor não fazer nada?

Há uns dez anos comecei a listar estímulos musicais que sorteio e monto 

minha sessão de estudo, ou parte. No doutorado este processo começou a ficar 

mais intenso. Em 2018, em uma disciplina de performance de música 

contemporânea, na USP, tive a oportunidade de fazer um duo com a 

compositora e guitarrista Lúcia Esteves. Eu comentei que queria fazer alguma 

coisa com aqueles estímulos e Lúcia deu a ideia de transformá-los em cartas de 

um baralho. Assim, criamos um jogo/performance no qual jogávamos cartas 

em uma mesa de bar e tocávamos de acordo com os estímulos.

A partir daí, criei outros jogos, como se faz com baralhos, e ele veio a ser 

uma peça fundamental da pesquisa. Pouco tempo depois tive a oportunidade de 

usá-lo de novo no PUB-USP, com coordenação do professor Rogério Costa e 

ajuda da professora Consiglia Latorre. [PUB-USP ou pág 152] E mais tarde na 

UFSB, a convite do professor Marcelo Wasem.
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Palavras geradoras e Paulo Freire 

Existem diferenças filosóficas importantes na visão do presente trabalho 

e o de Freire. Decidi, no entanto, não falar sobre isso porque acredito que a obra 

do Paulo Freire vem sendo atacada de maneira desleal por pessoas altamente 

midiatizadas que sequer leram o seu trabalho. Qualquer pessoa interessada 

pelo tema, que já não saiba do que estou falando, pode ler Freire, e ler a base 

filosófica desta tese. Além da ampla bibliografia séria que existe no mundo 

inteiro comentando a obra do educador. Estou muito longe de ser um 

especialista em Paulo Freire e este não é o foco desta tese. Portanto, nesta parte 

do texto vou me concentrar na maneira como Freire chegou a este trabalho, e 

em como suas ideias ajudaram a compor o estado atual da metodologia da 

pesquisa.

Em reunião de orientação, fui alertado pelo professor Rogério que a 

maneira como vinha usando o baralho era bastante parecida com a noção 

freireana de palavras geradoras (FREIRE, 1974). A ideia de que cada pessoa deve 

encontrar “a sua voz” a partir da sua experiência e da constante interação e 

cocriação é comum em diversas músicas improvisadas. Outra intersecção se dá 

na impressão de que o sujeito é construído intersubjetivamente e de forma 

contingente. 

Também já conduzia os encontros guiados com uma ética bastante 

próxima à de Freire, no sentido que estes não são momentos de transferência 

unilateral de conteúdo centralizado por uma pessoa. A partir do contato com o 

autor, surgiu a ideia de trabalhar também com temas geradores (FREIRE, 1974). 

Fazendo o caminho oposto do que fiz na tarde que descrevo a seguir, onde parti 

das cartas para os naipes81. 

Outro motivo para começar com grupos menores, ou naipes, e depois 

partir para o grupo todo tem a ver com a importância de dar tempo para que 

participantes possam definir seus temas geradores e experimentar, conversar, 

exemplificar, criar suas cartas. Um número menor de cartas, segundo Freire, 

também possibilita que cada participante se aprofunde criticamente na 

palavra, ou som.

81 Uso a palavra naipe não no sentido musical de instrumentos parecidos, ou de forma de emissão sonora 
parecida, mas em naipes de baralho.

156



Um mínimo de palavras, com a máxima polivalência fonêmica, 
é o ponto de partida para a conquista do universo vocabular. 
Essas palavras, oriundas do próprio universo vocabular do 
alfabetizando, uma vez transfiguradas pela crítica, a êle 
retornam em ação transformadora do mundo. Como saem de 
seu universo e como a êle voltam? (FREIRE, 1974)

Porém a música tem diferenças importantes em relação à alfabetização. 

Descobrir a própria palavra, quando retiramos a responsabilidade semântica 

do som, torna-se um processo muito mais aberto e, em certo sentido, menos 

dialógico. As pessoas tocando não estão necessariamente em diálogo, no 

sentido descrito por Freire. Tudo é mais confuso. É possível que alguém ache 

que está em um diálogo com outra pessoa que nem percebeu que a primeira 

estava lá. 

Como quem interrompe uma mensagem de áudio do telefone 

esquecendo que ela é gravada. Não é um diálogo. Não que seja sempre assim. 

Inclusive ao mesmo tempo, diálogos variados podem estar acontecendo em 

volta da situação descrita. E ao mesmo tempo, há quem acredite que dialogar 

sequer é necessário na improvisação, e que basta cada pessoa fazer o som que 

quer fazer.

Não existe esperança de centralização. Linhas de diferentes velocidades, 

intensidades, tamanhos entram e saem por todos os lados a todo tempo. 

Especialmente em grupos maiores. Os diálogos acontecem em um sentido 

muito mais bakhtiniano de caldos dialógicos de discursos, ou virtualidades, 

que compõem as enunciações individuais (BRAIT, 2009). Estes discursos se 

somam, subtraem, multiplicam, em uma enunciação coletiva descentralizada e 

dinâmica.

Outro cruzamento importante com a pedagogia freireana se dá nas ideias 

de codificação e descodificação para a crítica. Este processo acontece na reflexão 

sobre as cartas que criam e também em outro momento. A ideia inicial dos 

primeiros trabalhos de campo desta pesquisa era gravar o áudio dos exercícios e 

executá-los imediatamente após a realização para que participantes pudessem 

refletir sobre suas contribuições. Por questões logísticas de grupos grandes, 

pouco tempo e recursos limitados, o plano foi mudado. Mas acredito que seja 

importante voltar a esta ideia, agora com mais 
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tempo para desenvolvê-la em um processo e não um encontro pontual. Tudo 

isso contribui para a ideia de falar com o grupo de estudantes/musicistas ao 

invés de falar para.

O minimalismo de um pode não ser o minimalismo do outro 

Como disse antes, o objetivo do trabalho é que participantes façam os 

seus próprios baralhos e experimentem usá-los. Utilizo o baralho que criei a 

partir da minha experiência apenas para mostrar alguns funcionamentos e 

jogos possíveis. 

Em um dos encontros guiados da pesquisa, os participantes foram 

divididos em grupos e escolheram algumas cartas do baralho para fazer uma 

composição curta. Um dos grupos teve entre suas escolhas a carta 

minimalismo. Quando toco em casa ou em outros contextos que frequento, esta 

palavra está mais ligada à ideia de repetição, e compositores como Steve Reich, 

Philip Glass, etc. 

Mas naquele encontro, a moça dedicou enorme energia à composição de 

algo com sons muito espaçados e delicados, criando uma situação de escuta 

única e envolvente. É difícil manter a energia, a concentração com músicas 

assim. Após cada execução, tínhamos uma conversa curta com o grupo todo 

sobre o que tínhamos acabado de escutar. Tanto o interesse quanto a 

dificuldade foram notados. 

No final da conversa perguntei se conheciam outro sentido para 

minimalismo e falei rapidamente sobre esta música, criando exemplos 

curtinhos no piano. Uma lista de links com exemplos de todas as referências 

mencionadas no encontro foi passada por e-mail para os participantes alguns 

dias depois. 

Entendo que o mais importante neste caso talvez seja notar que a 

estudante em questão exercitou sua concentração e criatividade musical de 

maneira relevante para todas as pessoas que estavam lá. Ater-me ao sentido que 

esta carta faz para mim e considerar como “errado” a contribuição da estudante 

teria sido uma péssima ideia. É fundamental lembrar que além de inventar 
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novas cartas, participantes inventarão novos significados para as cartas que já 

existem.

Plano de aula e reflexão sobre uma tarde na UFSB

Criado para ajudar a articular referentes musicais e organizar 

possibilidades que podem ser contempladas no meu estudo de improvisação, o 

baralho de sons não tem qualquer pretensão de universalidade. São apenas 

lugares por onde passei e passo na minha trajetória que será sempre 

incompleta. Nos encontros guiados ressalto a importância de pessoas criarem 

seus próprios baralhos, a partir de suas próprias experiências.

Cada uma das cartas oferece um mundo de possibilidades que podem ser 

aprofundadas, ou não, como vimos no caso do minimalismo. O objetivo do uso 

destas cartas é de colocar as possibilidades em movimento de forma 

responsável, abraçando as contingências e a irreversibilidade dos atos.  Este 

material também pode ser bastante útil para ‘desempacar’ certos processos 

criativos, ou como estímulos iniciais para outros devires sonoros82.  

As cartas devem ser dinâmicas e renova(vei/da)s. Há sempre espaço para 

a criação de novas cartas e descarte de outras. No processo, vou me encantando 

por esta ou aquela, revisitando as maneiras como elas vieram a fazer sentido 

para mim. Aí sim, a cada repetição, aprofundando o conhecimento daquela 

forma de fazer, pensar, soar. Voltar ao baralho é recolocar tudo isso em jogo e 

criar novas diferenças a cada encontro. 

Em um processo pedagógico curto, como este, estudantes podem 

escolher as cartas que desejam tocar e as que desejam aprofundar, mas não há 

muito tempo para grandes aprofundamentos contingentes. Dito isso, 

contingências são inevitáveis e eventuais explicações rápidas foram tratadas no 

sentido de respeitar a necessidade como se apresentava, mas com o foco em 

voltar para o processo de criação dos participantes. 

82 Brian Eno e Peter Schmidt criaram uma espécie de baralho com esta mesma função de gerar ideias, 
porém mais voltado para a composição. O material se chama Oblique Strategies e está hospedado em um 
site que apresenta uma nova estratégia cada vez que a página é recarregada 
(https://www.oblique-strategies.com/index.php).  Acesso em 12/09/2022.
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Coloco a seguir o planejamento que fiz para o encontro, lembrando que 

as contingências causaram pequenos desvios e que por isso as indicações de 

tempo, em vermelho, são apenas aproximadas. Os aquecimentos estão 

explicados no [Caderno de Exercícios ou pág 98]

UFSB
 Novembro de 2019

 (Duração: 3hs e 30min)

1 – Apresentação, aquecimento e conversa sobre a pesquisa - 20’
‘Metade ou Menos’:  1 - sentar e levantar; 2 - só som. [link caderno de exercícios]

2 – Mostrar as cartas na tela e tocar/demonstrar algumas com xs 
estudantes - 20’
Sugestões: Crossover; Fluxo com interrupções regulares; Silêncio com 
interrupções irregulares; Gestual; Pontilhismo; Minimalismo; Sons; Um "tipo 
de som" por pulso (muito lento); Textura; Sons inarmônicos; Tempo liso; 
Tempo estriado. 

3 – Qual é a carta? - 30’
Dividir a turma em grupos. Cada grupo recebe um baralho. Cada integrante 
escolhe uma carta. O grupo deverá compor uma pequena demonstração de 
cada carta para tocar para xs outrxs grupos. Esta demonstração poderá ser uma 
miniatura musical (até ±15’’), ou apenas um som. Não é necessário que todxs 
toquem em todas as cartas, mas todxs devem tocar em alguma. Xs outrxs 
grupos deverão adivinhar quais cartas foram demonstradas. O grupo que 
acertar primeiro e o grupo que tocou ganham um ponto cada por rodada. Os 
grupos se alternam até que todos tenham tocado suas demonstrações.

Momento 1: exploração do baralho. Escolha das X cartas - 10’
Momento 2: composição das X demonstrações - 10’
Momento 3: apresentação das demonstrações e adivinhação - 10’

4 – Monte os seus naipes - 30’
Existem várias cartas neste baralho com coisas em comum. Ainda nos grupos, 
experimente separa-las em 4 a 6 naipes de acordo com os critérios que quiser. 
Cada grupo faz a sua separação e depois compartilha com o resto da classe os 
seus naipes e critérios.

Momento 1: grupos discutem critérios e organizam as cartas em naipes - 5’
Momento 2: grupos compartilham critérios e naipes - 10’
Momento 3: fazer música curta (±1’ a 2’) pensando em um dos naipes - 10’
Momento 4: apresentar para classe - 5’
Exemplos de possíveis naipes: tempo, notas, ruídos, não sei, fluxos, coringas, 
etc. [mostrar os meus naipes só depois ver os deles!]
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 [intervalo] - 20’

5 – Aquecimento II - 10’
Um para todos param: 1 – andando e parando; 2 – só som.

6 – Embaralhando e distribuindo - 80’
6.1 Cada grupo sorteia uma carta de cada um de seus naipes. Destas X cartas os 
grupos descartam uma ou duas. Com o que restar, cada grupo deverá compor 
uma música curta (máx. 3’) que organize as suas cartas que podem ser 
apresentadas simultaneamente – como em camadas – ou em sucessão. As 
composições são apresentadas para o resto da turma. - 20’
6.2 Troca-se de cartas com o grupo ao lado e repete-se o processo até que todos 
os grupos tenham tocado as cartas de todos os outros grupos. - 60’
Materiais: tela ou projeção onde xs estudantes possam ver as categorias; 4 
baralhos; instrumentos musicais de qualquer tipo e objetos sonoros pessoais 
dxs estudantes (avisar na aula anterior).

Sons do baralho por enquanto
1. Livre
2. Crossover
3. Fluxo com interrupções regulares
4. Fluxo com interrupções irregulares
5. Silêncio com interrupções irregulares
6. Silêncio com interrupções regulares
7. Silencioso
8. Rondó brusco
9. Gestual rápido

10. Gestual lento
11. Gestual
12. Pontilhismo
13. Minimalismo
14. Sons
15. Um "tipo de som" por pulso (muito lento)
16. Pedal
17. Intervalo

18. Vibratos e trêmolos
19. Cromatismos
20. Textura
21. Textura ruidosa
22. Ruídos rápidos
23. Ruídos lentos
24. Micro sons
25. Sons inarmônicos
26. Grave
27. Agudo
28. Tempo liso
29. Tempo estriado
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30. Ritmo
31. Percussivo
32. Ritmo regular e alturas variadas
33. Alturas fixas e ritmo irregular
34. Ciclo de acordes
35. Seqüência de acordes
36. Modal
37. Escala com um dedo só
38. Escala em uma corda só
39. Arpejos aleatórios
40. Um acorde diferente por pulso
41. Música da sua infância
42. Música do vizinho
43. Ciclos
44. Livre

Conclusões provisórias

O baralho tem se mostrado uma ferramenta importante. Suas versões 

mais atuais deverão continuar como parte do meu estudo e dos encontros 

guiados que conduzo.  Sua constante criação e uso exercitam o olhar para si em 

relação ativa e atenta com a coletividade, no sentido das referências que nos 

formam, mas também das maneiras como costumamos agir. É certo que as 

potências deste material variam de acordo com o uso que se faz dele, uma vez 

que jogos podem ter as mais diversas éticas. Estas questões devem ser colocadas 

para o grupo que decidirá como deverá usar suas cartas.

Gostaria de, em um futuro próximo, experimentar o baralho com um 

grupo mais ou menos fixo em um processo mais longo. Vou aberto a novas 

ideias, mas por ora, parece válido experimentar os temas geradores, ou naipes, 

como introdução à criação das cartas. Talvez algo entre os passos quatro e cinco 

do planejamento. 

Outro aprendizado importante diz respeito à capacidade de adaptação e 

escuta para que participantes possam criar a partir de suas experiências 

adaptando e ampliando o material sempre que for pertinente.

162



a véspera

economizar energia
fazer uma livre pode ser uma armadilha 
para que amanhã seja só fazer uma livre de boa com o pessoal
não foi bem isso, mas foi.



SAN DIEGO
[trio san diego 1 e trio san diego 2]

De setembro de 2021 a junho de 2022, participei do programa Fulbright 

de doutorado sanduíche nos Estados Unidos83. Nesse tempo estive na 

Universidade da Califórnia San Diego sob orientação do saxofonista e 

musicólogo David Borgo. Foram nove meses intensos de descobertas sobre mim 

e sobre a pesquisa. 

A leitura cuidadosa do professor Borgo e as discussões sobre escrita e 

improvisação foram fundamentais na busca de um equilíbrio na busca por uma 

escrita acadêmica-artística. David insistia na organização, nitidez e 

estruturação das ideias sem cogitar que se abandonasse o passeio nada linear 

que se desenhava entre os diferentes registros do trabalho. Foi, inclusive, ele 

quem sugeriu organizar a tese em um site. Pude perceber algumas lacunas dos 

meus argumentos, e o quanto a solução muitas vezes estava em permitir que o 

texto fosse mais autoral, mais meu. 

Este processo me ajudou a buscar dentro da minha prática artística 

ferramentas para a construção da tese. Foi numa confusão entre as palavras 

wander (vagar, errar, andar sem rumo) e wonder (perguntar-se) que David me 

atentou para a possibilidade das duas fazerem sentido. A partir daí, comecei a 

experimentar o recurso da escrita múltipla que descrevo em [como ler esta tese 

ou pág 29] e uso em diversos momentos do trabalho. As primeiras 

experimentações com este recurso foram no [3-part poem: (de)alienings ou pág 

193]. Assumir um texto não convencional vem com riscos, assim como dispor-se 

a inventar coletivamente uma música em tempo real. Mas sem coragem não se 

improvisa, não se escreve, não se vive. 

Porém os riscos e aprendizados não se resumiram à academia. O poema 

que menciono no parágrafo anterior é uma tentativa de elaboração de um 

ambiente urbano muitas vezes hostil, mas que também fortaleceu um sentido 

de identidade, altives, defesa.  Entre tentativas e agressões na rua e piadas 

xenófobas em casa, a universidade era um refúgio, um abrigo. Viver entre 

83 Fulbright é um programa de fomento à pesquisa patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados 
Unidos e existe desde 1946, no Brasil, desde 1957. O programa visa estimular a compreensão mútua entre os 
EUA e outras culturas. (https://fulbright.org.br/quem-somos/) Acesso em 12/09/2022.  
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outras culturas foi também um aprendizado extremamente gratificante, como 

com o casal de idosos persas com quem me hospedei por alguns dias e aprendi a 

dizer mam’noon para agradecer a hospitalidade carinhosa que recebi.

Foi uma experiência cheia de complexidade que teve um papel 

verdadeiramente transformador e me fez pensar de maneira bastante material 

sobre relações entre vida cotidiana e prática artística. Esta oportunidade 

riquíssima veio também com as contradições do papel nebuloso que o governo 

estadunidense desempenha há décadas no Brasil e em outros países da América 

Latina84. É inevitável, segundo uma perspectiva crítica, que se pergunte a 

que(m) serviria “ampliar e aprofundar o entendimento das relações Brasil – 

E.U.A.”? (https://fulbright.org.br)85 Não creio que terei uma resposta definitiva, 

já que até mesmo especialistas neste assunto apontam as dificuldades 

metodológicas em documentar operações sigilosas desenhadas para esconder 

seus patrocinadores (MCSHERRY, 2005).

E certamente não sou o primeiro artista pesquisador a passar por esta 

aparente contradição. Antônio Abujamra, entusiasta do teatro político de 

Bertold Brecht, combateu a censura do regime militar brasileiro (Garcia 2012), e 

alguns anos depois, em 1985, recebeu bolsa da Fulbright para estudar nos 

Estados Unidos. É inegável a importância que este estágio teve para a minha 

formação pessoal e acadêmica e creio que a qualidade do impacto que isso vai 

ter na minha produção e no meu entorno depende mais de mim do que 

qualquer pessoa, instituição ou Estado. Dito isso, também não tenho como 

ignorar as formas como estas questões afetam o meu trabalho.

Uma das áreas mais afetadas nesse período diz respeito às propostas de 

improvisação, ou exercícios. Estes que tiveram função crucial no processo que 

descrevo nesta tese, foram quase que totalmente deixados de lado, sendo 

utilizados em raras ocasiões durante meu período em San Diego. Atribuo este 

breve abandono a alguns fatores. 

Um deles diz respeito à necessidade que a improvisação, naquele 

84 A esse respeito, a cientista política, professora e diretora do programa de estudos caribenhos e latino 
americanos da Universidade de Long Island, Joan Patrice McSherry detalha em seu livro Predatory States: 
Operation Condor and covert war in Latin America, a participação do governo estadunidense em 
ditaduras e violações sistemáticas de direitos humanos na América Latina no século XX.
85  Acesso em 12/09/2022.
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momento, ocupasse mais uma função de criação de comunidade do que 

qualquer outra coisa. O choque cultural, o cansaço, a distância das pessoas 

amadas, tudo isso contribuiu para que os encontros fossem mais um alívio do 

que um trabalho. 

Outro fator que restringiu o uso dos exercícios está ligado a limitações 

culturalizadas baseadas nas formações instrumentais e princípios de 

organização sonoras com as quais estou acostumado. Por exemplo, venho de 

um contexto de música instrumental, tocada principalmente por instrumentos 

que tocam sons com começo, meio e fim quando querem. No entanto, na 

música experimental não é sempre assim.

Musicistas criam seus instrumentos a partir de circuitos e 

processamentos complexos, códigos de programação, etc. e nem sempre o 

resultado é tão controlável quanto instrumentos tradicionais. Com isso, 

exercícios que dependem de tempos de reação, podem não fazer sentido. Esta 

questão da adequação das propostas às (im)possibilidades dos instrumentos já 

fazia parte dos interesses da pesquisa no sentido de criar propostas que 

contemplasse tanto instrumentos capazes de emitir alturas, ou notas, definidas 

quanto os que emitem sons sem altura definida. No entanto, a música 

computacional trouxe novos desafios.

É o caso do instrumento criado pelo Tornike Karchkhadze, amigo que 

conheci tocando com o professor David Borgo em um trio que foi o principal 

grupo de trabalho durante minha estadia em San Diego. Tornike toca um patch 

de MAX/MSP86 no qual controla parâmetros como velocidade e espacialização 

de alguns samplers com amostras longas de materiais sonoros variados. O 

controle é feito com mouse e o teclado do computador, e as transformações são 

lentas. Propostas que dependem de interrupções e/ou ações ágeis, ou 

(transform)ações muito específicas são impraticáveis no instrumento criado 

por Tornike.

Regras, mesmo as improvisadas não só dependem, mas são resultado das 

condições materiais e técnicas dos ambientes onde são geradas e atualizadas. 

86  MAX/MSP é, segundo a companhia responsável por sua distribuição, um “parque de diversões para a 
invenção”. Trata-se de um ambiente de programação de softwares interativos frequentemente usado por 
musicistas experimentais. (https://cycling74.com/products/max) Acesso em 12/09/2022.
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Desta forma, em um dos encontros deste grupo fizemos um exercício de 

[caderno de exercícios - objetivo pessoal ou pág 108] no qual cada pessoa deveria 

criar secretamente suas próprias regras de acordo com suas (im)possibilidades 

e interesses e depois compartilhá-las com o grupo. 

É notável que, mesmo sem combinar nada neste sentido, os três músicos 

evitaram regras de interação e criaram regras que diziam respeito somente a 

características e procedimentos sonoros individuais. Os esforços foram 

inegavelmente mais estéticos do que éticos. A ideia do exercício como 

ferramenta de transformação de si para a coletividade estava completamente 

ausente nos objetivos escolhidos. David escolheu não tocar duas notas seguidas 

na mesma oitava, Tornike escolheu tocar sons percussivos, e eu escolhi tocar 

sons extremos.

O último fator que acredito ter limitado o uso dos exercícios se deve ao 

perfil dos músicos que formavam o grupo de trabalho com quem me 

encontrava semanalmente. Por mais boa vontade que tivessem, são 

improvisadores experientes, e tem hora que a gente só quer improvisar. Se pude 

observar uma constante nos grupos de improvisação dos quais participei, é que 

são espaços formados por pessoas que muitas vezes não querem importar as 

hierarquizações e centralizações do “mundo exterior”, ou que, como eu em San 

Diego, têm naquele espaço um lugar de alívio. 

Uma das maiores bandeiras destes coletivos é que não existe erro. Pessoas 

mergulham suas atenções no instante presente e deixam-se levar por regras que 

vão se (des)fazendo em tempo real. Isso em si pode ser visto como uma forma de 

cuidado de si. Digo, a manutenção deste espaço que imagina éticas não 

hegemônicas. Mesmo que sirva apenas de alijamento. Em San Diego, senti que 

os outros musicistas estavam bem mais interessados em tocar do que realizar 

propostas. As contingências de aprender a viver em uma terra estrangeira 

também despertavam em mim este desejo de deixar que as regras se 

inventassem tacitamente a cada encontro.
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Uma tentativa de fazer algo mais arpejado de uma progressão que vinha estudando em 
funk. Que pelo menos sirva pra nada. 



(pré)conclusões

A experiência em San Diego foi sem dúvida das mais intensas que já vivi. 

É seguro afirmar que levarei algum tempo para elaborar toda riqueza de 

aprendizados e interações que que compuseram esta empreitada. Tive a 

oportunidade de interagir e aprender com pessoas dos Estados Unidos, mas 

também da Geórgia, Colômbia, Irã, México, Cuba, Etiópia, Haiti, Jordânia, 

Afeganistão, etc. E esses são só os países dos quais me lembro. É provável que o 

número seja maior. Algumas dessas interações aconteceram no ambiente 

acadêmico, mas a maior parte se deu no cotidiano urbano, no bonde, no 

supermercado, na rua, no transporte por aplicativo. 

Pude vivenciar este aspecto da cultura estadunidense que é a mistura de 

pessoas do mundo inteiro. Gosto de conversar com pessoas desconhecidas e 

sempre que parecia possível e relevante, perguntava sobre a origem delas. Havia 

quem hesitasse, como o rapaz do Afeganistão que dirigia um carro de aplicativo 

e disse vir de um país muito triste. Contou que, embora não tivesse dinheiro 

para nada além da subsistência, agora estava feliz. Outros, como um jovem 

haitiano e um senhor etíope, reclamavam da xenofobia e da falta de empatia da 

cultura local, mas não consideravam voltar para seus países de origem. 

Chamou minha atenção que boa parte dessas pessoas, quando 

perguntadas de onde eram, diziam-se de lá mesmo. Era necessário insistir na 

pergunta para descobrir onde nasceram. Eram recorrentes as queixas sobre as 

condições de trabalho e a sensação de serem tratados como inferiores pelas 

pessoas nascidas nos Estados Unidos, mas eram igualmente usuais o desejo de 

seguir por lá e a esperança de melhora. Mesmo para os que já estavam há 

algumas décadas em situações trabalhistas que desaprovavam. 

No ambiente acadêmico, confirmei uma impressão de que musicistas 

que já praticam improvisação frequentemente têm bem menos interesse em 

propostas improvisatórias do que pessoas novas a estas práticas. Nos ambientes 

em que estive, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, musicistas são um 

tanto resistentes a restrições anteriores à performance e muitas vezes as
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realizam mais como uma cortesia a quem as propõe do que por um interesse 

que aquilo possa ter qualquer valor. Eu mesmo sinto isso em relação a práticas 

de regência centralizada. 

Percebi também que a maior parte das propostas que coletei nesta 

pesquisa está focada em grupos maiores, com pelo menos seis pessoas. Talvez 

pelo tempo na Orquestra Errante, talvez porque grupos menores tendem a 

encontrar equilíbrios com mais facilidade. Um dos argumentos da Chefa 

Alonso para suas práticas de regência é justamente sua aplicabilidade em 

grupos grandes, com dúzias de pessoas (ALONSO, 2008). 

Tive também a oportunidade de interagir com musicistas locais em duas 

experiências de performance fora do contexto acadêmico. Como é comum em 

contextos de improvisação, a experiência musical destas pessoas varia 

bastante, embora nestes casos, os grupos fossem majoritariamente formados 

por musicistas com formação acadêmica em música, especialmente em jazz e 

música de concerto de tradição eurológica. 

Não conheci grupos como a Orquestra Errante, que conta com 

participantes das mais diversas áreas do conhecimento, conquanto restritas ao 

ambiente acadêmico paulistano. Porém, a partir desta experiência, especulo 

que – dada a rica variedade de ideias que surgem da interação entre áreas 

acadêmicas distintas e musicistas de ofício – grupos de improvisação podem se 

beneficiar muito de incursões para além dos muros acadêmicos. 

Estas incursões trariam – além de novas ideias musicais – materialidade 

a questões de criação transcultural e às discussões sobre as posições que 

ocupam pessoas de grupos minorizados em ambientes de improvisação dita 

livre. Desta forma, o argumento de que estes grupos musicais são formados 

quase que exclusivamente por homens brancos de razoável condição 

econômica poderia ser abordado de maneira prática, buscando soluções locais e 

formação de comunidades em torno de éticas de interações não hegemônicas.
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antes  passo a guitarra de um lado para o outro, penso se devo encurtar ou 
alongar a correia, cruzo e descruzo as pernas, levanto pra fazer outro café, me pergunto 
se devo levantar ou continuar sentado. Todas as posições são desconfortáveis e hoje 
nenhuma delas vai trazer nada de muito bonito. Tá decidido. Devo gravar os dias ruins? 
Pra que servem as gravações?

depois (curado) academia é mais q ciência. Música é mais q técnica. Gesto é 
anterior à figura. Vai curintia! It don’t mean a thing if it ain’t got that swing! Acabei de 
tocar Instant Crush – do Daft Punk – pulando e dançando como se não houvesse 
amanhã. Estou com covid há duas semanas. Gastei uma energia que achava que não 
tinha. Espantei demônios. A tosse piorou um pouco. Tô exausto. A alma tá leve.





Gravando a Orquestra Errante: “gravar improvisação?”

A Orquestra Errante é um grupo experimental associado ao 

Departamento de Música da ECA-USP e ao NuSom87. O grupo se dedica à 

pesquisa e prática de improvisação livre88.  Criada em 2009 pelo 

professor/compositor/pesquisador Rogério Costa, a OE, ou simplesmente 

Errante, como é carinhosamente chamada por algu(n/ma)s integrantes, reune 

musicistas de diversos contextos e experiências musicais.

As atividades são conduzidas por meio de uma prática que se pretende 

democrática, não-hierarquizada e voltada para a ideia de experimentação e 

criação de música em tempo real. O grupo se interessa pela singularidade de 

cada performance, e a ideia de processo precede a de obra acabada. A 

responsabilidade da criação é dividida entre todas as pessoas presentes e os 

únicos requisitos são o desejo de participar, a escuta atenta e o respeito às 

contribuições das outras pessoas. 

É a partir desta ética e desta forma de fazer música que em 2019 

iniciaram o processo de gravação de seu primeiro álbum, lançado online pelo 

selo Berro, do NuSom, no dia 17 de maio de 2020. Eu frequentei os ensaios da 

Errante por três anos, de 2016 a 2018. Nesse ambiente, descobri formas de tocar 

e construí o que entendo como meu instrumento [link a-grega] de 

improvisação. Fui recebido desde o primeiro dia em um ambiente sem as 

tensões/hostilidades/vaidades que muitas vezes habitam grupos musicais. 

No final de 2018, me mudei para a Bahia e tive que parar de frequentar os 

ensaios. Por esse motivo, não participei das discussões de pré-produção nem 

das gravações. Mas a importância deste grupo no meu processo é enorme. 

Desde que saí, integrantes entraram e saíram e muitas coisas aconteceram, 

inclusive uma pandemia. Participei de alguns encontros virtuais na época do 

isolamento, mas a internet de onde moro era muito ruim e deixava tudo muito 

frustrante. Com isso, não me considero membro da OE. Mas não por falta de 

87 O NuSom – Núcleo de Pesquisas em Sonologia da Universidade de São Paulo – Brasil, é um centro de 
pesquisas dedicado à investigação acadêmica num ambiente interdisciplinar que integra disciplinas 
voltadas para os estudos do som, para a reflexão critica sobre a música e as artes sonoras e para a pesquisa 
no campo das técnicas e tecnologias musicais (http://www2.eca.usp.br/nusom/). Acesso em 12/09/2022.
88  Existe um amplo debate acerca do nome improvisação livre. Se a improvisação é de fato livre, o que é 
Liberdade, etc. Creio que sejam discussões importantíssimas. Contudo, por uma questão de foco e de 
respeito à autonomia do grupo, nesta parte do texto, ignoro minhas ressalvas e me refiro à prática musical 
da OE como improvisação livre. 
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carinho e gratidão. Entendo que ela é um organismo vivo que continua a existir 

pela presença de quem está lá mantendo os fluxos em movimento. Na maneira 

como vejo, a OE continua viva por meio da repetição semanal dos encontros de 

pessoas com um desejo de viver as diferenças e contingências e estetizar tudo 

isso em uma heterotopia89 ético musical.

O grupo conta com instrumentos convencionais e não-convencionais e 

em pouco mais de dez anos abrigou um número considerável de musicistas em 

atividade no cenário da música experimental no Brasil. A formação, assim 

como a música que produzem, está em constante (trans)formação e as pessoas 

presentes na gravação deste álbum foram: Miguel Antar (contrabaixo acústico); 

Max Schenkman (voz e luteria experimental); Fábio Martinele (trombone); 

Mariana Carvalho (piano); Natália Francischini (guitarra elétrica); Denis 

Abranches (luteria experimental); Marina Mapurunga (violino e viola); 

Abdullah Ismailogullari (laptop); Inés Terra, Chico Lauridsen, Stênio Biazon e 

Yonara Dantas (voz); Fábio Manzione (percussão); Paola Picherzky e Guilherme 

Beraldo (violão de nylon); Ronalde Monezzi (saxofone); Rogério Costa (saxofone 

e coordenação).

Embora o grupo seja numeroso, momentos com todas as pessoas são 

raros. Ensaios e reuniões são realizados com quem estiver presente e as 

gravações também seguiram esta regra. Basta olhar para os créditos das trinta 

faixas gravadas – lançadas em dois volumes de quinze faixas cada – para 

perceber que as participações variam bastante. A considerável 

(varie/critivi)dade das propostas também gerou formações inusitadas até para a 

OE. O álbum foi gravado entre setembro e novembro de 2019 no estúdio do 

LAMI90. Foi mixado no mesmo espaço por Pedro Paulo Kohler e masterizado 

por Paulo Assis no estúdio Áudio Clicks em São Paulo.

89  Heterotopia é um conceito apresentado por Michel Foucault em De outros espaços e se refere a lugares 
que funcionam com regras diferentes das hegemônicas. São como realizações localizadas de um espaço 
outro. Falo um pouco sobre improvisação como heterotopia no meu mestrado (Sollero 2017) e comecei a 
me interessar pelo conceito por influência do Stenio Biazon, que conheço da OE, e que também fala sobre 
isso no mestrado dele (Gomes 2017) .
90 O Laboratório de Acústica Musical e Informática (LAMI) foi criado no Departamento de Música da 
Escola de Comunicação e Artes da USP para dar suporte às pesquisas acadêmicas da área de Sonologia que 
impliquem na utilização de recursos tecnológicos, bem como para servir de espaço para criação musical e 
de produção fonográfica. Além oferecer apoio à pesquisa, o LAMI serve como base para a realização das 
disciplinas de graduação e pós-graduação na área de tecnologia musical no Departamento de Música da 
ECA-USP.

175



Descrevo aqui o processo laborioso e complexo de gravar um grupo tão 

grande com tanta liberdade criativa. Tentarei focar em algumas questões como 

as motivações individuais para a empreitada e relações entre músicas 

improvisadas e padrões de gravação e produção fonográfica.

Os materiais e relatos nos quais me baseei foram obtidos em entrevistas 

semiestruturadas com participantes como musicistas e profissionais do áudio. 

Em linhas gerais, as entrevistas focaram nas experiências prévias de gravação, 

decisões sobre captação e pós-produção deste projeto específico, e nas 

transformações inevitáveis dos processos de gravação. Parte das perguntas 

visava entender as maneiras que padrões de produção de áudio fizeram parte 

deste trabalho. 

Outra fonte importante foi a documentação escrita que acompanha o 

álbum online, como uma espécie de encarte. Na página que apresenta a lista de 

fonogramas Rogério abre com uma provocação fundamental: “gravar 

improvisação livre?” De acordo com o percussionista do grupo, Fábio 

Manzione, “o maior motivo para gravar improvisação livre é poder exercitar a 

imaginação sobre o que transcorreu naquele momento”. Manzione conta que 

para ele “é quase como uma foto. Ela tá lá, estática, mas faz você imaginar 

coisas que estão por trás daquela pose. Faz a gente imaginar momentos.” Na 

mesma linha, Rogério afirma no texto de apresentação do álbum que

[a]o ouvir a gravação de uma improvisação livre temos uma 
ideia dos agenciamentos, das forças em jogo, das negociações e 
das conversas. E entender estes agenciamentos é muito mais 
relevante do que emitir algum eventual juízo de valor estético 
sobre os resultados sonoros das performances. Aqui a dimensão 
estética está intimamente ligada à dimensão ética.91

A ideia de que o interesse da improvisação livre está além dos resultados 

estéticos é crucial para musicistas da OE, como Stênio Biazon, para quem “é 

tudo fascinante. Me agrada escutar uma improvisação ruim também. Nunca 

me incomodo. Posso não gostar da música, mas é interessante escutar a 

gravação.” Uma gravação de improvisação livre não é um produto para ser 

saboreado pelo mero prazer dos sons bonitos. “Em uma improvisação livre você 

não vai se divertir o tempo todo”, pondera Natália Francischini.

91  http://berro.eca.usp.br/index.php/discography/orquestra-errante-vol-1/  Acesso em 12/09/2022.
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Além da possibilidade de investigar as interações éticas, interesses individuais 

motivaram a vasta gama de propostas gravadas. Durante o processo, tod(a/o)s 

(o/a)s integrantes tiveram a oportunidade de preparar, coordenar e produzir ao 

menos uma proposta. As motivações de cada integrante guiaram as variadas 

abordagens de (pós)produção. Assim, o álbum conta com uma variedade 

incomum de procedimentos técnicos e agenciamentos sonoros, gerando uma 

falta de uniformidade que distancia o trabalho de padrões hegemônicos de 

produção fonográfica.

Algumas das propostas estão mais ligadas à ideia de liberdade, como as do 

Stênio – que pesquisa relações entre improvisações livres e anarquismos – e da 

Mariana, na qual musicistas eram convidades a abrir mão do controle e agir por 

impulso92. Outras propostas buscavam tirar musicistas de suas zonas de 

conforto, como as apresentadas por Fábio Manzione93, Chico94 e Natália95. A 

proposta do Guilherme96 trata especificamente das restrições que surgem da 

tensão entre procedimentos técnicos altamente determinados do ambiente de 

produção fonográfica e a criação musical no momento presente.

Houve até mesmo propostas que desafiam a ética estabelecida de 

dissolução de hierarquias musicais tradicionais, como as 13 faixas coordenadas 

pelo Max97 que se interessa por regência de improvisação. São todos fragmentos 

curtos que somados não passam de seis minutos e meio, bem menos do que 

92  https://berro-nusom.bandcamp.com/track/impulsa-o-livre  Acesso em 12/09/2022.
https://berro-nusom.bandcamp.com/track/improvisa-o-impulsiva-i  Acesso em 12/09/2022.
https://berro-nusom.bandcamp.com/track/improvisa-o-impulsiva-ii  Acesso em 12/09/2022.
93  https://berro-nusom.bandcamp.com/track/contra-tom-ou-pontos-de-acerto  Acesso em 12/09/2022.
94 https://berro-nusom.bandcamp.com/track/anota-o-inversa#lyrics  Acesso em 12/09/2022.
95  https://berro-nusom.bandcamp.com/track/mprv-scrts-1  Acesso em 12/09/2022.
 https://berro-nusom.bandcamp.com/track/droneerror  Acesso em 12/09/2022.
96  https://berro-nusom.bandcamp.com/track/improvisa-o-presa  Acesso em 12/09/2022.
97 https://berro-nusom.bandcamp.com/track/liberdade-e-controle-fragmento-1  Acesso em 12/09/2022.
https://berro-nusom.bandcamp.com/track/liberdade-e-controle-fragmento-2 Acesso em 12/09/2022.
https://berro-nusom.bandcamp.com/track/liberdade-e-controle-fragmento-3  Acesso em 12/09/2022.
https://berro-nusom.bandcamp.com/track/liberdade-e-controle-fragmento-4  Acesso em 12/09/2022.
https://berro-nusom.bandcamp.com/track/liberdade-e-controle-fragmento-5  Acesso em 12/09/2022.
https://berro-nusom.bandcamp.com/track/liberdade-e-controle-fragmento-6  Acesso em 12/09/2022.
https://berro-nusom.bandcamp.com/track/liberdade-e-controle-fragmento-7  Acesso em 12/09/2022.
https://berro-nusom.bandcamp.com/track/liberdade-e-controle-fragmento-8  Acesso em 12/09/2022.
https://berro-nusom.bandcamp.com/track/liberdade-e-controle-fragmento-9  Acesso em 12/09/2022.
https://berro-nusom.bandcamp.com/track/liberdade-e-controle-fragmento-10  Acesso em 12/09/2022.
https://berro-nusom.bandcamp.com/track/liberdade-e-controle-fragmento-11 Acesso em 12/09/2022.
https://berro-nusom.bandcamp.com/track/liberdade-e-controle-fragmento-12 Acesso em 12/09/2022.
https://berro-nusom.bandcamp.com/track/liberdade-e-controle-fragmento-13  Acesso em 12/09/2022.
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algumas outras propostas. Mas é notável que a regência se concentra 

unicamente nele e que o número de faixas representa quase metade do total dos 

dois volumes do álbum, formando uma espécie de linha que costura tudo. 

Outra proposta que tenciona discursos presentes na improvisação livre é 

a do Miguel98, cuja pesquisa de doutorado busca conciliar a construções 

coletivas com sua bagagem musical de canções tradicionais paraguaias. A 

proposta chama atenção pois vai na contramão da ideia de neutralidade, 

muitas vezes presente em grupos que se definem como “de improvisação livre”. 

Miguel parte de manifestações que são até hoje transmitidas por tradição oral e 

memória, e, com ajuda de notações musicais de influência eurológicas e 

exemplos sonoros, busca construir um devir coletivo pautado na “entrega, 

imaginação, coragem e interação”, além da elaboração de seus referentes 

culturais. 

Improvisações livres e as tecnologias de gravação

Gravar improvisações oferece desafios que variam em relação às 

motivações individuais para a empreitada. Nas propostas do Fábio Manzione99 e 

do Rogério100 parece haver uma atenção bem maior ao momento da criação 

musical coletiva. Nestes casos, a pós-produção não é pensada como parte 

fundamental do processo criativo. 

O interesse dos dois músicos pelo registro como maneira de observar os 

agenciamentos a partir de alguma distância – o tempo entre a gravação e a 

escuta – prevalece. Algo como revelar o que o envolvimento com o momento 

presente esconde. Observar as transformações/ações/relações. Há sempre um 

grau de especulação neste tipo de observação. A foto, exemplo dado pelo Fábio, 

altera as luzes do momento, sugere movimentos que talvez não estejam lá, 

compõe a partir de um ângulo específico. 

98https://berro-nusom.bandcamp.com/track/nda-jekehai-de-mi-suerte-ambop-va-orquestra-err-ntepe  
Acesso em 12/09/2022.
99  https://berro-nusom.bandcamp.com/track/contra-tom-ou-pontos-de-acerto Acesso em 12/09/2022.
100 https://berro-nusom.bandcamp.com/track/fluxos-energ-ticos  Acesso em 12/09/2022.
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O processo de mixagem amplia esta distância como uma espécie de 

photoshop no qual as linhas e as cores são transformadas. A atenção às 

singularidades de cada proposta por parte dos profissionais de pós-produção é o 

que garante que as pessoas, as paisagens, as relações permaneçam. A liberdade 

que cada integrante da orquestra teve para coordenar sua própria proposta 

aumentou esta demanda de atenção e resultou na união de diferentes 

abordagens de produção e pós-produção. 

Outras propostas buscaram integrar as tecnologias de estúdio ao 

processo criativo de forma mais intensa. A faixa Improvisação Presa, 

coordenada pelo Guilherme, lança mão de técnicas de pós-produção para criar 

um diálogo com as ideias de controle e autoria. O que escutamos na faixa doze 

do segundo volume é uma edição feita pelo propositor a partir de uma 

improvisação curta do grupo. Assim como na proposta do Max, existe um alto 

grau de centralização no fonograma final. Contudo, neste caso, não há 

interferência no momento da improvisação em si. 

Outra etapa do processo de produção que foi aproveitada criativamente 

foi a captação. A abordagem do Denis em Telefone sem fio tenciona a ideia de 

uma improvisação construída a partir de apenas um momento presente. A 

proposta é uma adaptação da brincadeira de mesmo nome na qual uma pessoa 

cochicha algo no ouvido de quem está ao lado que repete ação para a próxima 

pessoa, e assim por diante. Na forma como Denis organizou, o primeiro 

improvisador – Miguel – entrou na sala sozinho e gravou sua contribuição. 

Assim que ele saiu, a pessoa seguinte entrou e gravou escutando a anterior. Em 

seguida, a terceira pessoa gravou escutando somente a contribuição da 

segunda. A quarta gravou escutando somente a gravação da terceira, e a quinta 

escutou somente a quarta, etc. Ao fim de tudo, as contribuições foram unidas 

em uma mixagem na qual Denis se absteve de corrigir volumes em um esforço 

de evitar uma simulação de equilíbrio entre as vozes. 

Alguns ficaram mais destacados. Incomodou um pouco, mas 
depois eu entendi como parte do processo foi o apagamento de 
alguns materiais, mas eu acho que isso daí rola quando a gente 
tá improvisando mesmo no ambiente em tempo real. Você pode 
fazer alguma coisa que de repente vai apagar o que o outro tá 
fazendo, mas são questões que no tempo real a gente resolve na 
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hora, mas na mixagem a gente não quis resolver isso. Acho que 
já ia cair na questão da gravação de estúdio mesmo, de formas 
convencionais de gravação e de preocupações auditivas que são 
relacionadas a uma música mais convencional [...] A ideia era 
registrar essa coisa caótica do telefone sem fio, que era o nome 
da brincadeira. É um jogo que lida com as condições e as 
variáveis do estúdio.

Além das especificidades de cada proposta, e as formas como cada 

proponente as aproveitou criativamente, a imprevisibilidade da improvisação 

traz demandas que outras práticas musicais não trazem.  Estúdios de gravação 

existem, em grande parte, dentro de certos padrões de produção e estão mais 

acostumados a sinais que se comportam de maneira previsível. 

Esta previsibilidade – fundamental para a reprodução em massa – vem 

da padronização dos estilos comerciais e da passagem de som na qual a pessoa 

responsável pela captação escuta uma prévia do que será gravado e faz os 

ajustes necessários de acordo com as intensidades dos diferentes sinais. Kohler, 

no entanto, descreve um processo que escapa a uma lógica que pode ser 

massivamente reproduzida. Sobre a captação da OE, ele lembra:

Na voz tinha às vezes algumas surpresas porque alguém gritava. 
Porque além de fazer ruídos de boca bem sutis, às vezes entrava 
numa piração e “UAAAAAAHHHHH!!!!!!!” aí ficava difícil. Mas 
felizmente a gente teve poucas perdas por causa da clipagem. 
Então conseguimos dar a sorte de não ter posicionado um 
microfone com ganho inadequado.  Mas isso é uma coisa que 
funciona meio por intuição, uma coisa que você não explica 
muito bem.

A intuição da qual fala Kohler parece ser uma mistura de experiência 

com gravações não comerciais, boa vontade, e tempo remunerado para ter 

atenção às singularidades de cada proposta. Tudo isso seria um tanto mais 

difícil em um estúdio comercial onde técnicos, amiúde, já sabem o que vão fazer 

antes mesmo da banda entrar na sala. 
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Conclusões 

A descentralização das decisões de captação e mixagem nesta empreitada 

fez com que cada proposta tivesse uma montagem de microfones diferente. Isso 

permitiu que proponentes e musicistas estabelecessem relações criativas com 

os padrões e recursos de áudio, mas leva bem mais tempo. Felizmente, o estúdio 

e os serviços de produção fonográfica não estavam sendo cobrados por hora. É 

difícil imaginar uma empreitada como essa no Brasil fora da estrutura de uma 

universidade pública.

As constantes referências ao material gerado como “o CD da Orquestra 

Errante”, ainda que não exista de fato nenhum disco compacto físico, e a 

separação dos fonogramas em dois volumes de quinze faixas cada – formato 

bem familiar às prateleiras de lojas – contribuem para a suspeita do Stênio de 

que a parte mais experimental do trabalho foram as performances e não a 

idealização do material ou a pós-produção. Em relação ao formato adotado 

Manzione acredita que

[e]ssa ideia tá muito relacionada à ideia que a gente tem de 
álbum. De disco com lado B e lado A, entendeu? Por incrível que 
pareça eu acho que ainda tem isso. Tipo “um álbum tem que ter 
tantas faixas, as faixas têm que ter tanto tempo” acho que a 
gente ainda tá muito preso nisso. E é curioso isso, porque a 
gente tá lançando eles numa plataforma virtual e as fotos das 
capas dos CDs têm o mesmo formato do formato físico. Porque 
que a gente tem que ter isso nesse formato né? Porque não, por 
exemplo, não ir lançando as faixas no tempo. A gente poderia 
fazer vários lançamentos, a gente poderia lançar faixas. Claro, 
dá mais trabalho, óbvio. Como o grupo é muito grande, todo 
muito faz muita coisa, talvez o mais prático fosse isso que foi. 
[...] Acho que isso leva tempo. Talvez a Errante venha a gravar 
outros álbuns daqui pra frente, talvez a coisa se estabeleça de 
outras formas. [...]Talvez por conta de o grupo ser muito 
grande, por ter existido uma demanda pra terminar logo a 
galera foi pelo lugar comum, mais simples, a gente teria que 
discutir muito mais se fosse p fazer num formato que não o que 
a gente tá habituado.  

Ainda assim, não é possível garantir que depois das discussões, por mais 

longas que elas fossem, teriam chegado a um formato menos convencional. As 

pessoas têm relações diferentes com as tradições. Lembro de uma discussão que 

tive com outro integrante da orquestra, quando ainda frequentava os 
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ensaios semanais. Estávamos nos preparando para uma apresentação e eu 

advogava por improvisações mais longas enquanto este sujeito defendia 

fervorosamente que as improvisações não deveriam durar mais do que cinco 

minutos – o que ele chamava de “tempo de performance”. 

Discordei deste mesmo sujeito, em outra ocasião na qual ele defendia que 

instrumentos “da mesma família” sentassem juntos em naipe. Seja por crenças 

pessoais ou pelas experiências musicais que antecedem a prática da 

improvisação, é inevitável que haja diferenças. O que interessa aqui é que a OE 

permanece um espaço onde estas diferenças são debatidas sem que uma voz se 

sobreponha às outras. 

Integrantes com anos de casa têm a mesma oportunidade de fala que 

pessoas que acabaram de chegar. Da mesma forma, musicistas profissionais 

não estão acima de pessoas que têm na OE sua única prática musical. Se há 

alguma dominação, ela acontece, ao meu ver, na potência sonora de alguns 

instrumentos em relação a outros, o que pode se tornar opressivo se não houver 

uma escuta cuidadosa. 

Estas dificuldades de negociação são consequências previsíveis – talvez 

das únicas coisas previsíveis em uma empreitada como essa – em um grupo 

cujas decisões não são centralizadas na figura de uma única pessoa a partir de 

padrões comerciais. Parece normal que fiquemos sempre com um desejo de 

fazer as coisas de maneira diferente na próxima vez. Seja para realizar as 

propostas de outra maneira ou para estabelecer novos diálogos com as 

tecnologias disponíveis. Ou simplesmente para observar novos agenciamentos. 

Gravar gera desejo de gravar mais. Portanto parece que empreitadas como esta 

são em si, um motivo para as próximas.
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1007

coloco o disco bright size life – morrendo de medo – e levo um pé à bolinha de tênis. até 
o fim de unquity road deu tempo de me alongar, reposicionar o lustre e trazer um 
ventilador. 

afino a guitarra para começar a esquentar as mãos e a minha mão direita logo me avisa 
que devo ter cuidado, que talvez não seja dia de forçar. 

começo uma sessão de um minuto por corda em semínima 50 bpm e ao primeiro erro 
(esbarro na corda ao lado) lembro que nessa hora só o que importa é relaxamento e 
precisão. todo resto é negociável. 

precisa ser sobre agora, ou me distraio. se for sobre depois me machuco.

feliz com a execução dos sweeps. poucas esbarradas e duração de notas bem controlada. 
dito isso, as durações das notas do indicador merecem alguma atenção. 

sextinas legato: dificílimo. muitos erros. pouca resistência. se a sensação é que eu 
precisaria ter feito faculdade de educação física pra ser músico, eu devo estar fazendo 
alguma coisa errado.

fim do aquecimento.

hoje decidi sortear. o primeiro a sair foi 4 (canção). confesso que não tava muito nessa 
vaibe, mas toquei 5 minutos de give life back to music. adoro as guitarras que o nile 
rogers gravou nessa música. segundo sorteio foi 2 (tapping). este é o estímulo que mais 
coloca em xeque a ideia de controle. não pretendo tocar como o stanley jordan. gosto 
mais da forma como mario del nunzio usa essa técnica. mas também não é o que quero. 
próximo sorteio foi 1 (caça notas). razoavelmente satisfeito. tendência a pulso lento, 
durações iguais. achei mais confortável levantar no meio. desde o início da sessão de 
hoje estou meio sentado de qualquer jeito. próximo sorteio foi 8 (livre). interessante, 
mas deixou evidente a necessidade de voltar a estudar dedilhados. quinto sorteio foi 5 
(escala). toquei c mixolídio b6. algumas esbarradas na sexta maior, mas em geral 
interessante. sinto que flui mais quando me permito pensar essa escala integrada aos 
outros modos da menor melódica.





ANEDOTA SOBRE GRANDIOSIDADE E BRANQUITUDE

Me lembro de quando conheci o grande compositor Gilberto Mendes. Eu estava 

na cidade de Santos, , hospedado na casa do Erik, que é ator e iluminador, e me 

contou que estava trabalhando com o Gilberto. Erik perguntou se eu gostaria de 

conhece o velho safado. Eu obviamente concordei e fomos tomar uma cerveja. 

Foi uma conversa muito interessante, mas que me lembrou um pouco o embate 

entre o Stockhausen e Aphex Twin101. Estava eu ali com uma lenda da música 

experimental brasileira ouvindo histórias e tomando cerveja. Ele com tinha 

mais de noventa anos  ali se divertindo, provocando, contando causos como 

quando ????????? ?? ????? ???????? ????? e enfileirando copos que ele 

esperava esquentar porque “com essa idade não é bom beber muito gelado”, 

dizia. Perguntei se ele ainda compunha e ele respondeu algo como “não tenho 

feito nada. Eu só componho por encomenda e agora estou sem nenhum 

trabalho.” Com um certo desinteresse de alguém que viveu e fez tanto de forma 

bem deselegante, mas talvez fosse só mais uma provocação. Já tinha dito que 

John Cage não era músico, que música popular não era nada além de um 

pastiche romântico e que bom mesmo era Schubert, cortejado repetidamente 

minha companheira, e caçoado uma dúzia de vezes o instrumento que toco. 

Ciente de sua importância, perguntava levantando a voz, “Quem foi a primeira 

pessoa a fazer música experimental no Brasil?” Como se alguém no bar 

soubesse. A importância dele é incontestável, mas não consigo não lembrar do 

casal de Bacurau que se achava branco até descobrir do pior jeito que não eram.

101   Nota de rodapé de mentirinha
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1407 

Sem alongamento. Aquecimento rápido. ventilador. cachorro. cachorros. antebraço 
direito. respiração. Lembra! respiração! CUIDADO! Quase esbarrou. Lembrar de 
escrever. Tosse. Covid. Para(!)  respira...  
semínima  60 bpm, um minuto por corda. Dois erros. 





O ijexá do Sir George Grove102

Oxi! Cadê?

Esfrego a quina que separa as páginas 247 e 248 na expectativa de estarem 

coladas. Estaria justamente entre as duas. Mas os números impressos resolvem 

a dúvida. Por um lado, atestam a qualidade das páginas grossas deste 

prestigioso dicionário musical. Por outro, me lembram dos males que a 

indústria do papel pode fazer, e da estreiteza da janela cultural desta 

publicação.

Não existem motivos para duvidar da boa vontade da editoria de Ana 

Cristina Zahar. O prefácio e as advertências sugerem um esforço em relacionar 

aquele material com o contexto brasileiro e os tempos nos quais vivemos. Há 

também um interesse em melhorar as futuras edições – que estão por vir desde 

1994 – quando, no fim do prefácio, disponibilizam o endereço da editora para 

que sejam enviados “eventuais erros e inconsistências” (vi) 

No entanto, seria mesmo muito difícil atingir esses objetivos sem 

descaracterizar profundamente a publicação original. Manter concisa a edição 

significaria certamente, além de incluir e ampliar alguns verbetes, eliminar 

tantos outros. Dessa forma, é nítida a opção por outro tempo e outro lugar. 

Como se “a música” fosse uma coisa que já aconteceu e não foi aqui.

No verbete sobre o ritornelo, o dicionário faz uma genealogia estilística 

do termo na música de concerto de parte da Europa entre os séculos XVII e XIX. 

Conheci muita gente que não se acanha em chamar isso de “a história da 

música”, sem perguntar “qual?”. Não faz nenhuma menção à utilização do 

termo para falar de um sinal gráfico usado por musicistas do mundo inteiro, 

dos mais variados estilos e culturas, há muito tempo. 

As “barras duplas com pares pontos verticais”, indicando que um 

material deve ser repetido, aparecem somente sob o mirrado verbete sobre 

repetição (777). E isso é tudo que esta publicação tem a dizer sobre o assunto. 

102   ALVES, 1994.
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O verbete de variações (980), por sua vez, ocupa quase duas páginas.  É difícil 

não lembrar de Ritwik Banerji e sua acusação de que, sob certo ponto de vista 

hegemônico, a música de origem europeia é considerada livre e criativa 

enquanto a de origem africana é apenas repetição maquínica impensada.

Sim, o livro é escrito a partir de um lugar que é bem nitidamente 

indicado pela moça loira em trajes do século XVII tocando seu alaúde na capa. 

Sim, é uma edição concisa que nem precisava avisar que não tem como dar 

conta do conteúdo dos 20 volumes da versão completa. Por isso chama edição 

concisa. Ainda assim, a desproporção chama atenção. Ela não é injustificada. O 

tal “equilíbrio adequado entre os verbetes”(v), pelo qual a editoria se coloca 

como responsável ignora manifestações importantes para o contexto 

demográfico e temporal onde o livro é impresso, e dedica-se incansavelmente a 

compositores de relevância questionável fora de uma prática bastante 

específica e distante.

O recorte não é só racial. Também não tem menção a oscilador, envelope, 

ASDR, filtro, samplers... e o verbete de sintetizador é um tanto sucinto 

considerando a importância/ubiquidade desse instrumento no mundo/tempo 

em que foi escrito. As quatro páginas que guardam os longos verbetes de viola e 

violino, com página inteira de ilustrações com cada pedacinho nomeado não 

deixam dúvida. 

Enfim, não há problema em estabelecer recortes temporais e 

demográficos. O problema é o caráter universalizante que vai do título ao 

conteúdo.  É impossível saber quanta liberdade a editoria brasileira teve na 

composição desta edição. Ademais, a ubiquidade de certas discussões sobre 

representatividade é posterior a sua publicação. Não obstante, ainda que nem 

sempre encontre o que quero, recorro em diversos momentos a este dicionário 

que é decerto minudente em profusos verbetes. 

O que acredito ser possível – e quiçá necessário – é repensar estas 

questões em eventuais reedições, caso a Companhia das Letras – onde se 

encontra hoje a editora Jorge Zahar – tenha interesse. E enquanto isso, cabe a 

quem pesquisa ter atenção aos lugares onde buscamos e de onde proferimos 

verdades. 
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1407B 

Juro que eu achei que ia estudar escala. Acabei passando a sessão inteira estudando as 
guitarras sensacionais que o Nile Rodgers gravou em Give life back to music do Daft 
Punk. Tenho usado este disco para dias em que a mão dói, ou quando preciso gerar 
energia e lembrar de um lugar musical que me faz bem. O Tiquino [tiquino ou pág 197] 
era um pouco isso. Tento lembrar que não é sobre tocar bem ou tocar mal, ainda que 
existam focos técnicos. É tocar todo dia. E mesmo isso não é bem assim. Saber a hora de 
parar ajuda, mas não tem jeito seguro de não doer nunca. Mesmo tocar funk é perigoso. 
Nem o Nile Rogers toca como o Nile Rogers. Tudo pode virar tensão.





3-part poem: (de)alienings [3-part poem]

so far

banks don’t have metal detectors
but I’ve been told schools do
cars bigger than apartments
people living in small cars
moving is for cars 
not people
“Forget the dog! Beware the owner!” [gun]
“PEDESTRIANS WILL BE FINED!”
a man from Haiti said you’re assholes
an Ethiopian said you’re all rich
and some insularly try

not middle class

the stench is not so much the problem 
you get used to it.
the overwhelming w(ai/eigh)t of the rotting carcass 
on “(you’re / your back again)!” 
is what slows you down.
takes that toll on your knees. 
Still, you wear it like a flag
pretending to feed it and pet it.
L(i/ea)ve.
lea(ve/f)

don’t to sound local

don’t speak english correct. 
at list not on purpose
w(o/a)nder th(r)ough sounds  [b(r)ought]
mam’noon
enjoy new brea(d)ths
(st)utter;
pla(nt/y) clarinets…
all best,
_
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academia

objective: keep an I on things
why do (you)?
do you want (them) [t(w/o)o]?
why would they?
what if they (w/c)ould?
why would they?
do you want (them) [t(w)(o)o]?
why (do) (you)?
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2deagosto 

o mundo é muito maior do que a minha guitarra. pequenina, não esconde nem o meu 
corpo. às vezes alongar faz doer mais. às vezes meditar só distrai. às vezes sinto que toco 
melhor quando não es(c/t)udo. não tem nada mais perigoso do que uma cabeça fora do 
lugar, disse luís 16. quanto sono...





Tiquino Bambaata
 [tiquino bambaata - tonva]

Inspirados pelas oficinas de improvisação generativas do professor 

Alexander Markeas e por um desejo de tocar música dançante, formamos um 

grupo de estudantes que tocava em festas do Instituto de Artes sem qualquer 

combinado além do local e horário. Durante cerca de dois anos mantivemos 

ensaios regulares nos quais fazíamos o que chamávamos de dinâmicas de 

improvisação. Era uma mistura de alguns exercícios do Markeas, como as 

[caderno de exercícios - microminiaturas ou pág 99] ou [caderno de exercícios - 

pontilhismos ou pág 98] e outros que inventávamos a partir das necessidades e 

dificuldades que observávamos nas nossas criações como exercícios de 

memória e forma. Além dos exercícios mais curtos, improvisávamos “sets” de 

mais ou menos sessenta minutos para tocar nas festas. O grupo era formado 

por Gustavo Lemos (samplers), Gregory Slivar (eletrônica experimental e voz), 

Ivan Gomes (contrabaixo), Rafael Montorfano (teclados), Frederico Sebrian 

(bateria), e eu (guitarra).

Nesses ensaios regulares comecei a perceber que a minha prática 

individual de estudo e preparação estava completamente inadequada. Até a 

criação do Tiquino, eu passava horas por dia fazendo praticamente a mesma 

coisa. Improvisava melodias e acompanhamentos variados sobre diferentes 

progressões harmônicas. Progressões cada vez mais complexas, cada vez mais 

rápidas.

Comecei a confeccionar algumas ideias para levar ao ensaio. Progressões 

curtas, timbres, ideias mais ou menos entreabertas para que pudessem se 

encaixar com os outros tocadores. Me senti numa espécie de festa do 

quebra-cabeça na qual todo mundo leva uma peça e nenhuma delas se encaixa.

Nesse mesmo momento, eu começava a sentir uma dor no dedo indicador 

ganhar volume e dificultar sessões mais longas. Em uma conversa com um 

colega mais velho que já convivia com problemas como tendinite há algum 

tempo. “Tem que tocar coisas que te fazem bem. Tem que passar coisa boa por 

aí”, disse Luiz Spiga. Já tinha conversado com outros colegas e professores, mas 
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mas essa era a primeira vez que alguém dava uma sugestão que envolvia tocar. 

“Passar coisas boas pelo tendão até ele ficar bom”. 

“Esse palco tem um gosto de morte e um dia vocês 

vão saber do que eu tô falando”, disse o virtuoso 

veterano, no concerto de recepção para a minha 

turma, logo antes de voltar a virar seu saxofone do 

avesso com sons que eu nem sabia que eram 

possíveis naquele instrumento. Por cerca de um 

ano tive o privilégio de acompanhá-lo 

semanalmente em um restaurante que tinha 

pouco público e pagava mal, mas era uma boa 

oportunidade de estudo e a comida era excelente. 

•••

música como cuidado de si

“Passar coisas boas pelo tendão até ele ficar bom”, dizia Spiga. Fazer música 

para curar a dor, em oposição a fazer dor para curar a música.

Ou

||: escolher (entre/__ /ou) fazer (música/dor) para curar a (dor/música) :||

Escrito assim, vejo que quem faz a dor sou eu, e que na opção abandonada tem 

uma ideia de curar o que não pode ser curado: uma expiação de si.

•••

Passar pelo corpo de outras formas. 

“Passar coisas boas pelo tendão” também não precisa ser “passar outras coisas”, 

mas talvez as mesmas coisas de outras formas. 
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0408

– por que não “só tocar”? 
– porque sinto que toco sempre a mesma coisa.

– e com esse monte de coisa que você inventa é diferente?

– não sei.





(pre/pos)fácio

o que

Este pedaço de texto funciona como uma espécie de encarte de um 

álbum musical. Pode ser lido antes, durante e depois de escutar/ler o resto do 

trabalho, e também traz algumas explicações. No resto, tem um ensaio, alguns 

relatos de processos artísticos e pedagógicos, anedotas, poemas, textos curtos, 

práticas, perguntas, imagens, vídeos e exemplos sonoros. Como um encarte. 

Como o título sugere, este trecho pode cumprir mais de uma função. Se você 

está lendo a tese de papel, ou pdf, deve tê-lo encontrado no começo e no final. 

Embora seja sempre possível escolher por onde se deseja começar um livro, este 

formato pretende enfatizar que este trecho pode ser lido antes ou/e depois do 

resto. Independente de se decidir ler agora ou depois, aqui você encontrará 

ideias sobre questões que motivaram esta empreitada e algumas explicações 

sobre as maneiras pelas quais decidi abordá-las na prática artística e sua 

documentação. Pretendo evitar os formatos tradicionais de introdução e 

conclusões e nos parágrafos que seguem explico o porque acredito que esta 

escolha seja coerente com as ideias que embasam o trabalho. Esta tese tem 

vários possíveis pontos de entrada. Este é um deles. 

materialidades

- Formas de pensar/agir sobre o sentimento recorrente de participar de 

improvisações musicais que parecem repetir genericamente relações e padrões 

de dominação social. [caderno de exercícios ou pág. 98]

- (constru/documenta)ção de um percurso (auto)pedagógico musical. [ginástica 

ou pág. 61]

- Ponderações sobre processos pedagógicos musicais dos quais participei. 
[processos pedagógicos ou pág. 133]

- Um caso de gravação de improvisação [gravando a orquestra errante ou pág. 174]

- Um instrumento de improvisação musical inventado a partir de uma guitarra 

elétrica [a-grega ou pág 69]
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- Perguntas de um musicista de improvisação [notas/perguntas pós-êxodo ou pág. 

47] 

- Proposta de escrita performática influenciada por improvisações musicais. 
[como ler esta tese ou pág 29]

- Campo navegável de virtualidades gráficas (textos, fotos, desenhos, vídeos, 

mapas...) e sonoras (gravações) [playlist]

- Uma [tese de doutorado ou pág 1] 

(explic/ organiz)ar o que v(irá/eio)

O fato é que a tese de papel é só uma atualização arbitrária da 

documentação acumulada nestes cinco anos de pesquisa. Ela não desenvolve 

um argumento linear que estabelece uma sequência de postulados, e cria as 

condições para um trecho final que apresenta resultados, organiza e sintetiza as 

ideias em conclusões lógicas. Existem conclusões provisórias espalhadas por 

todo trabalho. Naturalmente, alguns assuntos chamaram mais minha atenção 

do que outros. 

Nem mesmo quais dos dados coletados foram documentados – entre 

vídeos, gravações, anotações, fotos, desenhos, poemas, projetos musicais, 

cooperações com outras artes audiovisuais e da cena – pode ser precisamente 

justificado a não ser pela crença de que se eu for capaz de, a partir disso, propor 

ideias de organizações e documentações de práticas criativas musicais, este 

texto pode ser útil. 

Esta é uma pesquisa principalmente interessada na construção ética e 

estética de si em relação à coletividade, e na documentação de processos como 

este. Gostaria  que este texto pudesse (dialog/colabor)ar com outros processos 

criativos.

Na sessão [como ler esta tese ou pág 29] – explico este uso de parênteses, 

barras e links, mas acredito que você já tenha entendido como funciona. Espero 

que a sinceridade e a atenção da documentação sejam o suficiente para oferecer 

um campo com múltiplas formas de navegação, convidativo o suficiente para 

que outras pessoas possam imaginar outros caminhos e conclusões próprias.
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objetivo

(reconhece/documenta)r uma multiplicidade e fazer boas perguntas a respeito.

como

[como ler esta tese ou pág 29] 

||: (imagina/erra/retoma/abri/grava/escuta/discuti)ndo :||

As pessoas artistas sabem da riqueza dos processos, do quanto 
envolvem de ordenação seguida de caos, seguida de ordenação... 
e de caos. De fluxo, fluência, estancamentos, paradas. 
Renúncias, descartes e incorporações. De como são alterados no 
percurso e do quanto, muitas vezes, estes são mais interessantes 
do que os resultados a da forma final. Cuidar dos percursos, 
valorizar os processos e narrá-los detalhadamente, erros e 
acertos: essa é talvez a mais importante premissa daquelas 
pessoas pesquisadoras que apostam no fato de que as formas de 
investigação dentro e fora das Artes podem ser inspiradas por 
artistas em seus processos, e não só por epistemologias 
consagradas ou teoria a priori. (VELARDI, 2018:9)

(…) é preciso encontrarmos caminhos particulares que nos 
permitam percursos e encontros locais, experiências 
construídas por pessoas que a presentificam, sob 
epistemologias criadas ali, com base naquilo que se é. Uma 
relação clara e assumida entre o transitório, o impermanente, o 
urgente, o imediato e a ancestralidade. (VELARDI, 2018:10)

improvisação = dúvida?

“que(m) foi isso?!” 1: de olhos fechados, nuca para cima, relaxo os ombros e 

sorrio. Algum som muito interessante aconteceu e eu não faço a mínima ideia 

quem foi. 

“que(m) foi isso?!” 2: escuto uma gravação na qual estou tocando com outras 

pessoas. Não consigo reconhecer quem está tocando quais dos sons que escuto. 

Não sei nem quando sou eu tocando.
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Perguntar pode ser um convite à cocriação que pode acontecer de diversas 

formas, em registros que podem ser compartilhadas no [site]¹, experimentadas 

coletivamente, ou de forma individual. 

Lanço um som:  e agora? Espero. Se outras pessoas se afetarem por 

ele... E se não? Espero sem perder o foco no que (não) estou fazendo,

 até que seja irrelevante saber a resposta. [surfando linhas de fuga ou 

pág 37]

Algumas perguntas não têm o objetivo de achar respostas: e lembram 

koans zen budistas², diálogos, anedotas, perguntas com o objetivo de gerar 

dúvidas que podem (re)definir ideias ou/e fomentar práticas criativas. [vídeo - 

um outro dia na quarentena], [caderno de exercícios ou pág. 98 / um outro dia na 

quarentena ou pág. 107]

Outras perguntas ajudam a pensar sobre uma realidade e parir uma 

ideia: como na maiêutica³ socrática na qual o caminho em direção a uma ideia 

é construído por perguntas. [notas/perguntas pós êxodo ou pág. 47]

E algumas perguntas são bastante práticas do tocar improvisação: Pra 

onde vai isso? De onde veio? Será que tá acabando? Acabou? Devo sair/entrar? 

Sigo? Mudo? Proponho? Tenho interesse em agir sobre minha capacidade de 

responder estas perguntas recorrentes? [caderno de exercícios ou pág 98]

errância

uma multiplicidade de caminhos navegados de forma complexa por barcos 

diversos que combinaram de se encontrar lá – por motivos distintos –, mas não 

o que fariam depois. É dada a largada: [notas/perguntas pós êxodo ou pág 49] os 

corpos partem com velocidades e trajetórias próprias, formam agrupa-

¹ Como o site não estará pronto a tempo da entrega da tese, o endereço será colocado na playlist de youtube 
que pode ser acessada pelo qr-code disponível nessa tesse ou por esse link: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgppcILbIHWA4acxcqkwnqtaoQy6QYKBo Acesso em: 
16/09/2022.
² DT SUZUKI, 1994.
³ CHAUÍ, 2002. 
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mentos temporários, algo escapa, quebra o fluxo das marolas e verte parte da 

energia para outro lado, a todo tempo alguém some, volta, carrega outras 

embarcações... para todos os lados. e ainda tem o vento, as correntes... 

circularidade

pessoas sentadas em roda inventando música em tempo real, reconstrução 

deste momento com ajuda de registros, reinvenção por meio da escuta, pessoas 

em roda conversando sobre o que aconteceu, misturam-se escutas e memórias, 

redes abstratas de pessoas que não se conhecem colaboram em construções 

remotas, fazer como Mirka Ljungberg4 que inventa interações e oferece espaços 

a serem preenchidos por quem lê ____________________________________________

____________________________________________________________________________, 

escrever crônicas como Aline Nunes5, propor programas performativos de 

leitura como Flávio Rabelo6, propor escutas e práticas, musicistas em roda 

articulam ciclicamente padrões rítmicos complementares, pessoas em volta 

dançam [tiquino bambaata ou pág. 197], fim = começo, ideias voltam renovadas 

[(pre/pos)fácio ou pág 12], recorrências propositais e contingentes. 
[notas/perguntas pós-êxodo: Repetição 1 e 2 ou pág 51] [tocando Deleuze de ouvido ou 

pág 37]

inacabamento

Conforme vejo esta etapa da pesquisa se acabando, me deparo com o que 

não fui capaz de fazer/documentar. O formato interativo e atualizável do site 

reconforta, mas fica um corpo petrificado para trás: uma tese gravada em papel 

que foi capaz de dar conta de algumas contingências e outras não. Como um 

jogo de baralho que termina sem que se tenha usado aquela carta que estava 

guardada, ou sem que se tenha reagido como poderia aos estímulos oferecidos 

pela ocasião que nunca mais vai acontecer.

Ficam injustiças, desejos, desconfortos, curiosidades... Mas há aqui, 

também, uma abertura fundamental, uma falta mobilizante. Num sentido 

bastante pragmático, a manutenção deste movimento em direção à próxima 

4 KORO-LJUNBERG, 2017.
5  NUNES, 2019.
6  RABELO, 2014.
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improvisação é método para evitar a dor. Quando toco o quanto sinto que 

(quer/precis)o, é sempre muito. Quando paro antes, volto melhor na próxima e 

evito que doam as mãos.  

Num sentido menos concreto, a disposição para ganhar novos tentáculos 

– tanto na improvisação musical quanto na escrita deste trabalho – lança ideias 

para todos os lados o tempo todo, captura e interage com corpos variados 

vindos de inúmeras direções em diferentes velocidades. 

Critérios frágeis desenrolam estes encontros, mas, no meio disso, um 

corpo novo se adensa, transpassado pelas trajetórias no espaço, e começa a 

sugerir uma forma. Antes que se possa ter mais do que perguntas, bate um 

vento, e o corpo se desfaz em um poço de possibilidades do instante seguinte.  

Precisão e reprodutibilidade não são prioridade.

silêncios

Não precisa dizer tudo: este princípio é fundamental na música improvisada 

que faço e na escrita sobre ela. Dizia minha avó Palmira que “quem fala demais 

dá bom dia pra cavalo”7. A filósofa Salma Muchail conta que “a tagarelice 

constitui segundo Foucault o primeiro vício do qual deve curar-se quando se 

começa a aprender a filosofia e nela se iniciar.”8. 

Quando perguntei sobre a coisa mais difícil na improvisação, Chefa 

Alonso respondeu: 
“O que eu mais encontro ensinando os alunos, o que mais lhes 
custa é o silêncio, calar- se. Há sempre uma angústia, uma 
ansiedade de tocar, tocar, tocar, tocar, e é normal. Acontece com 
todos nós. Porque, bom, a gente fica provando coisas, 
explorando e tal... E essa ansiedade de tocar te leva a não 
escutar. Então, aí eu digo ao aluno: para! Para um momento de 
tocar e escuta, porque às vezes as pessoas tocam 
angustiadamente porque geralmente não têm uma ideia. É só 
tocar por tocar e isso não leva a nenhum lugar. O melhor que 
pode fazer quando não tem ideias é calar-se porque os 
companheiros vão te dar ideias, com certeza! Então, cale-se, 
escute e olhe o que está se passando, e pense “o que posso inserir 
que vá melhorar o todo”. Senão, cale-se. Porque também é bom 
ficarmos calados. O que posso colocar que melhore ou que me 
apetece em relação ao que está soando. A partir dessa atitude, a 

7 Palmira Azevedo
8  MUCHAIL, 2016.
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coisa vai caminhando. Eu creio que a princípio o mais difícil é 
calar-se, ou seja, admitir que o silêncio está muito bem e faz 
parte da música. O contrário também é difícil. Ou seja, tomar 
decisões como “agora vou eu, vou contar algo que tem relação 
com o que está passando. Pois isso também é difícil e ficamos 
pensando: “entro ou não entro...” Tome a decisão e anda, se 
arrisca! Se sair mal e não funcionar, bem… a vida é assim. Nem 
sempre é êxito, êxito, êxito. Muitas vezes as coisas não 
funcionam. Não tem problema”9 

Uma cena comum em grupos de improvisação envolve uma conversa 

sobre a importância de escutar, deixar espaços, não precisar ser o primeiro a 

entrar, não precisar ser o som mais forte, de poder tocar pouco ou/e fraquinho, 

etc. Também é comum que o efeito dessa conversa não passe dos primeiros 

segundos da próxima improvisação. 

Outra cena recorrente é um monte de gente em roda tateando as bordas 

de um fluxo sonoro sem coragem de pular pra dentro. A resposta da Chefa fala 

dessas duas dificuldades. Mostra-se então vantajoso saber a hora de pular 

[surfando linhas de fuga ou pág 37]. Só erra quem não tenta. Não há um 

(mome/ta)nto (medid/cert)o para (não) tocar.  [notas  pós-êxodo ou pág 47]

silenciamentos  

Algumas coisas precisam ser ditas: Cabeça de Cassandra [cabeça de cassandra] é 

uma instalação sonoro-cênico-performativa quadrifônica10 que ajudei a criar.  

Esta foi uma das ações da pesquisa de doutorado Performações Cassândricas: 

cultivando artista e obras por meio dos feminismos como cuidado de si, da 

atriz/performer Aline Nunes11. A tese relata um processo de construção da 

artista em meio às interdições do discurso feminino na sociedade. 

Esta coletânea de crônicas, digressões e ações performativas foi 

(experi/refer)ência vital no meu esforço de construir e documentar 

conhecimentos em processos criativos referenciados na ideia de cuidado de si. 

Em muitos sentidos, a presente tese é parte do mesmo esforço em outro 

c(aminh/orp)o.

Por meio da história da profetisa troiana que avisou em vão que o cavalo 

grego seria o fim do seu povo, Aline conta as histórias de outras Cassandras 

9  ALONSO in SOLLERO, 2017. 
10  O trabalho acontece num espaço entre 4 caixas de som.
11  NUNES, 2019.
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como ativistas assassinadas para calar denúncias de abusos ecológicos, uma 

presidenta removida sem crime por motivos escusos, e uma vereadora calada 

(ainda) não se sabe a mando de quem.  As vozes de Dorothy Stang, Dilma 

Rousseff e Marielle Franco ressoam nesta atualização do mito grego – de forma 

figurativa e literal – com outras partes de outras Cassandras. 

Colaborar neste processo foi determinante para ampliar o olhar dos 

silêncios para os silenciamentos, dos silêncios voluntários para os 

involuntários, da reclusão para a exclusão, da meditação para a opressão... 

revelando silenciamentos na minha trajetória artística e acadêmica, e na 

própria improvisação dita livre. [ensaio sobre  branquitude ou pág 121]

Enquanto me construo e sou construído por meio da minha prática 

musical, silenciamentos específicos servem de método para a escuta, convite 

para a ação, definem formas, escondem uns (corpo/son)s e privilegiam outros, 

ocupam e são excluídos dos espaços por onde circulo, carecem atenção. [ijexá do 

sir george grove ou pág 188] [anedota sobre grandiosidade e branquitude ou pág. 185] 

cuidado de si

Em uma genealogia de tentativas de atuação de pessoas sobre si mesmas 

no ocidente, Foucault12 oferece algumas ideias que influenciaram este processo 

criativo. Algumas estão espalhadas pelo trabalho e explicadas à medida que 

parecem relevantes [paraskeué ou pág 57].

Por exemplo:
Chamemos esse movimento, também muito 
convencionalmente, em qualquer que seja o sentido, de 
movimento do éros (amor). Além dessa, outra grande forma 
pela qual o sujeito pode e deve transformar-se para ter acesso à 
verdade é um trabalho. Trabalho de si para consigo, elaboração 
de si para consigo, transformação progressiva de si para consigo 
em que se é o próprio responsável por um longo labor que é o da 
ascese (áskesis). Éros e áskesis são, creio, as duas grandes formas 
com que, na espiritualidade ocidental, concebemos as 
modalidades segundo as quais o sujeito deve ser transformado 
para, finalmente, tornar-se em sujeito capaz de verdade. 
(FOUCAULT. 2014:16.) 

12  FOUCAULT, 2014.
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Este cuidado envolve uma atenção a mim mesmo e reflexão sobre os 

contextos/agenciamentos dos quais participo: [experiências pedagógicas ou 

pág 133] [notas/perguntas pós-êxodo ou pág 47], lembranças do que é o bem: 

[canções ou pág 225] [tiquino bambaata ou pág 197], organização de práticas de 

atuação sobre mim mesmo: [ginástica ou pág 61] [posfácio do caderno de 

exercícios ou pág 117]. 

O que fazer com os automatismos?

No começo da pesquisa, esta pergunta ocupava um espaço bem mais 

ligado às ações do corpo em performance musical. Com o tempo ela foi se 

transformando e se espalhando para outras interações como manifestações do 

racismo institucional na minha formação em música, interações pedagógicas, e 

a criação de um instrumento musical que me tira da minha zona de conforto. 

Mas lá no início, em 2018, minha principal preocupação era criar 

estratégias para que minhas improvisações fossem mais capazes de articular 

minhas bases de conhecimento de forma atenta ao meu redor. Este processo 

compreende pelo menos dois lados. Isto é, supõe entender quais são estas bases, 

re(vi)vê-las, escolher o que fica e do que abrir mão. E supõe também olhar para 

minha capacidade de escuta e interação.

A partir destas questões, o processo de revisitar-me se deu de formas 

variadas. Lembrei das minhas primeiras aulas de violão com a Heloisa Pugliese, 

reestudei as lições do meu primeiro caderno de guitarra de quando estudava 

com o Alexis Bittencourt na década de 1990, li partituras de piano da minha avó 

Palmira, escutei e toquei junto com discos de música pop que embalaram 

minha adolescência, tirei melodias que me marcaram por diversos motivos. Foi 

um processo de (re)descoberta importante que alimentou minha prática 

musical e muitas das reflexões que você encontrará ou encontrou nesta tese. 

Mas isso ainda não diz nada sobre o como estas referências surgem, ou não, 

quando improviso. 
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Além da empreitada mais propriamente sonora, este movimento 

envolve também tentar preparar-me num sentido que alguns filósofos 

entendem como espiritual13. Esta palavra, nesse contexto, não tem nada a ver 

com religião, ou deus. Ela se refere apenas à ação da pessoa sobre si mesma em 

um esforço de transformar-se. Uma soma de práticas que ajudam a conduzi-la 

na direção de objetivos que envolvem toda sua vida. Pois bem, a ideia de 

desautomatização se encaminha para a transformação de gestos e atos 

cotidianos. 

O interesse por investigar estas somas de práticas de ascese, que Foucault 

chama de cuidado de si (Foucault 2014)14, teve início no meu mestrado quando 

busquei entender tais processos e suas relações com a improvisação a partir das 

práticas de musicistas como Pauline Oliveros, Chefa Alonso e Susan Alcorn. 

Como pensariam estas improvisadoras sobre a tal capacidade de agir no 

momento? Quais seriam os impedimentos para isso? Como suas práticas e 

ideias poderiam contribuir nesta busca?15 Agora no doutorado, decidi olhar 

para o meu próprio processo, criando e pensando estratégias de ação sobre mim 

mesmo. 

Desta forma, iniciei o trabalho de tentar responder algumas perguntas 

além de quais as bases que me formam. O que é este eu que pretendo construir, 

ou melhor, qual é a meta desta ascese? Quais práticas devo adotar? Quais outros 

conhecimentos podem me ajudar? E como – se é que isso é possível – avaliar a 

eficácia deste processo? Como documentar isto tudo?

As perguntas foram se entrelaçando e evidenciando ramificações. 

Entender o que me dá forma envolve, certamente, olhar para minhas 

influências musicais. Mas também envolve pensar sobre como as estruturas 

sociais nas quais vivi e vivo determinam os meus interesses e possibilidades. Os 

objetivos e as ferramentas que tenho para buscá-los e documentá-los, além de 

serem inseparáveis do que vivi, determinam a relevância de qualquer avaliação. 

A inclusão de novos conhecimentos transforma a prática e gera novas 

perguntas. 

13 Sobre este assunto, ver A Hermenêutica do Sujeito do Michel Foucault, e Exercícios Espirituais e 
Filosofia Antiga do Pierre Hadot.
14 A noção de cuidado de si atravessa diversas escolas filosóficas, envolve vários outros termos, noções e 
conceitos que aparecem nesta tese ora de forma mais explícita, ora menos. 
15  SOLLERO, 2017.
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A partir da minha experiência musical de improvisador, a palavra 

(des)automatização – que supõe escolher o que desejo automatizar, 

abandonando certas recorrências e escolhendo outras – ganhou especial 

interesse. Contudo, esta palavra traz alguns problemas. 

Ela pode sugerir ressonâncias perigosas de uma prática musical 

eurocêntrica que se coloca como caminho único e exclui outras formas de fazer 

música.  Um desejo, talvez ingênuo, de ser capaz de agir apenas a partir do que o 

instante da interação me apresenta. Uma tentativa de tornar-me uma folha em 

branco, sem automatismos. Uma expressão de uma branquitude que se 

esconde por trás de um discurso de neutralidade para impor-se 

sub-repticiamente sobre outras formas de existir.

Dependemos de automatismos para praticamente tudo o que fazemos. 

Caminhar, falar, subir escadas, dirigir, fazer café, fazer música... todas essas 

ações usam de camadas complexas e inseparáveis de automatizações que 

tornam impossível saber com precisão tudo o que foi automatizado. Negar a 

importância dos automatismos como um todo nunca foi a intenção deste 

trabalho. Mas as palavras que escolhemos nos levam a certos caminhos e é 

preciso ter atenção às ramificações que saem desta conversa. 

Ademais, se por acaso determinado som, ou sequência de sons, se 

apresenta mentalmente como desejo em uma improvisação, pode ser do meu 

interesse ser capaz de materializá-la em ondas sonoras quase que 

imediatamente. Isso também pode ser entendido como um tipo de 

automatização de uma capacidade de agir na contingência. 

Podemos argumentar que atentar ao instante presente permitirá 

escolher, quase sem perceber, qual automatismo é mais adequado, mas quanto 

tempo leva isso? Titubear, por um átimo que seja, pode significar perder o 

tempo exato da ação. Este momento precioso que os gregos chamavam de 

kairós16. Não titubear nunca pode nos levar reiteradamente por caminhos 

viciados e pouco capazes de se transformar coletivamente e construir algo 

singular.

16 “Oportunidade ou ocasião ou momento oportuno se diz em grego kairós, o tempo certo, o instante 
extremamente rápido, fugidio e imprevisível, decisivo numa ação.” (CHAUÍ, 2002)
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Quanto é tempo demais? O suficiente para não aproveitar uma deixa de 

outra pessoa? Será que quero aproveitar tantas deixas? Ainda mais em um 

grupo numeroso. Não seria o caso de deixar passar e torcer para as coisas darem 

certo mesmo sem minha contribuição? Como se aprende isso? Entrariam, 

neste caso, só as pessoas que se deixaram levar pelos automatismos sem 

censurar suas contribuições? Só as que se deixaram levar pelos tais caminhos 

viciados? Ou seriam só as que rapidamente perceberam o ambiente onde 

estavam e agiram adequadamente? Durante o meu exame de qualificação a 

professora Velardi ofereceu um exemplo da percepção sensorial do ambiente 

definindo os padrões de automatização a serem ativados. 

“Se eu ando mais de metrô do que sento no sofá de casa, e sento 
no sofá de casa do mesmo jeito que eu sento no metrô, eu 
provavelmente não vou descansar. Então, ao me sentar, se eu 
puder sentir como eu estou, sentir os meus pés, sentir o 
conforto do sofá, sentir o encosto, perceber a luz, perceber o 
ambiente, o cheiro do ambiente, observar as plantas... tudo isso 
faz com que o meu sistema nervoso escolha um padrão de 
sentar diferente do padrão do metrô. Então, a automatização 
não é prejudicial, mas a falta, ou a diminuição da nossa 
capacidade de perceber o ambiente é que é o problema porque a 
gente não leva o sistema nervoso a se adaptar a situações 
diferentes.” 

Tornamos, então, às conhecidas conversas sobre escuta, mas de forma 

ampla. Podemos especular que as nossas reações musicais são definidas pelos 

sons inventados ao redor, mas também por outros fatores do ambiente: nossas 

relações com aquelas pessoas, o que já ouvimos delas antes, o que já foi 

dito/intuído sobre a adequação (ou não) de certos sons e maneiras de interagir, 

o que a acústica deste lugar permite/estimula/dificulta, como as pessoas estão 

dispostas no espaço, como está meu corpo hoje, o que estou achando dessa coisa 

que está sendo inventada agora? Realizo uma síntese destes e outros fatores e 

decido como/se respondo/proponho.

O primeiro problema que surge para mim é a demanda de um tempo de 

resposta que varia conforme a ação que realizamos. O tempo que levamos para 

nos aconchegar no sofá de casa talvez seja longo demais para algumas situações 

musicais. Em seu livro Deep Listening: a composer’s sound practice, de 2005, 

Pauline Oliveros traz diversos exercícios que atuam no instante ínfimo entre a 
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escuta e a ação, mas já em 1971 a compositora/improvisadora sugeria em suas 

sonic meditations práticas de telepatia musical que – como sugere o parágrafo 

de introdução de uma das propostas – criam o tempo para a percepção do 

ambiente da performance:

“Para musicistas com instrumentos variados ou parecidos:
Afinação – cada musicista, à sua vez, senta-se ou fica de pé na 
frente do público por alguns minutos. Do público é solicitado 
observar a/o musicista cuidadosamente e tentar imaginar o som 
de seu instrumento. O público recebe instruções para fechar os 
olhos e tentar visualizar o/a musicista e então enviar-lhe um 
som escutando-o mentalmente. A/O musicista espera até 
receber mentalmente a impressão de um som, para então 
produzir o som. Pessoas do público que “acertaram” levantam 
as mãos como resposta o/a musicista.”17

Estas questões podem certamente ser objeto de investigações 

neurológicas e cognitivas, mas não são essas as minhas áreas de estudo. Mais do 

que achar respostas, práticas como as de Oliveros me inspiram a fazer música 

com estes problemas, isto é, automatismos, telepatia, etc. Afinal, sou bem mais 

treinado em fazer música do que achar respostas.18

Por outro lado, perceber que certas interações éticas que desaprovo 

compõem minhas experiências formativas, gerando recorrências que muitas 

vezes não são percebidas, permite pensar sobre outras formas de exclusão 

presentes no meu caminho e elaborar tudo isso em aprendizados sobre outros 

fazeres. Isto requer atenção constante e disposição para rever-me. Assim, a 

(des)automatização pode também ser uma postura ética de reavaliação e 

transformação. 

Desde que percebi algumas possíveis inadequações deste termo, venho 

buscando outras palavras para tentar dar conta deste processo que talvez não 

possa ser colocado sob uma palavra só, ainda que esta possa ser flexionada para 

mais de um lado. Equanimidade, tema recorrente em práticas de meditação, 

pode ser bastante útil para não me entregar à ansiedade do silêncio, mas corre o 

17  To the musicians with varied or like instruments:
Tuning – each musician in turn sits or stands in front of the audience for a few minutes. The audience is 
asked to observe the musician carefully and try to imagine the sound of his or her instrument. The 
audience is instructed to close eyes and attempt to visualize the musician, then send a sound to the 
musician by hearing it mentally. The musician waits until he or she receives an impression of a sound 
mentally, then he or she produces the sound. Members of the audience who have successfully “hit the 
target” raise their hands as feedback to the musician.” (OLIVEROS, 1971)
18  Este duo com o saxofonista Ronalde Monezzi foi gravado remotamente sem que escutássemos um ao 
outro. Tem uns encontros que eu considero quase telepáticos. [Duo monezzi sollero]
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o risco de desconsiderar que às vezes eu quero reagir. Quero saltar ao primeiro 

impulso. É preciso também saber saltar. Contudo, considerando os contextos 

de improvisação que conheço, o silêncio é um desafio bem maior.

Singularização19 subjetiva, na maneira que propõe o Felix Guattari, 

possui um sentido ligado a práticas sociais de resistência e oferece a 

possibilidade de pensar processos que incluem a música, mas vão muito além 

dela. Segundo Guattari, “o que caracteriza os novos movimentos sociais não é 

somente uma resistência contra esse processo geral de serialização da 

subjetividade, mas também a tentativa de produzir modos de subjetividade 

originais e singulares, processos de singularização subjetiva. (GUATTARI e 

ROLNIK, 1996:45) 

Por um instante, deixo de lado a busca cuidadosa por palavras que se 

adequam aos desejos deste trabalho, e retorno às experiências que despertaram 

esta busca. À medida que estes ciclos de retroalimentação entre minha 

experiência e outros conhecimentos vão se reiterando, novas hipóteses vão 

surgindo.

Por exemplo, percebo que pensar sobre minhas recorrências musicais – 

independente da palavra que escolho para me referir a elas – pode, por 

exemplo, revelar padrões de interação mais ligados à lisonja do que à escuta. 

Entender que este processo é ético, e, portanto, sempre contingente ressalta a 

importância de não buscar uma resposta que sirva para todas as situações. Ser 

menos reativo pode fomentar um espaço menos competitivo em um sentido 

bastante concreto: outras pessoas poderão agir sem terem que superar o 

volume dos meus sons. Ser reativo “na medida certa”, seja lá o que isso for, pode 

ser a chave do problema, mas não é algo fixo e reutilizável.

Não é simples, mas a atenção à contingência ainda é a melhor 

ferramenta. Em uma anotação que fiz no início da pesquisa após um ensaio de 

um grupo de improvisação que frequentei por alguns anos, a relação entre 

recorrências e lisonja fica evidente:

19  0 termo "singularização" é usado por Guattari para designar os processos disruptores no campo da 
produção do desejo: trata-se dos movimentos de protesto do inconsciente contra a subjetividade 
capitalística, através da afirmação de outras maneiras de ser, outras sensibilidades, outra percepção, etc. 
Guattari chama a atenção para a importância política de tais processos, entre os quais se situariam os 
movimentos sociais, as minorias - enfim, os desvios de toda espécie. Outros termos designam os mesmos 
processos: autonomização, minorização, revolução molecular, etc. (Guattari, Rolnik 1996).
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No último ensaio (05/04/2018) me senti desconfortável quando tive 
a sensação de incorrer em um “clichê meu”: 
fragmentos de figuras melódicas na região grave, sem centro 
evidente, sem direção única, com pulso mais ou menos fixo e 
rápido, apresentados em espaços deixados por outras figuras, 
aparecendo, sumindo, e voltando em outro lugar, como uma 
mistura de contracanto e walking bass. 
Talvez caiba pensar sobre este desconforto que sinto com a 
repetição. Preciso perguntar o quanto disso não é uma espécie de 
cadáver schoenberguiano20 que arrasto por aí sem perceber. Assim 
que acabou o ensaio, o Fábio veio falar que gostou muito daquele 
momento. Pensei que a lisonja — que para os gregos seria uma das 
maiores inimigas do franco falar (Foucault, 2014) — faz com que às 
vezes, em momentos de vacilo, insegurança ou vontade de 
agradar, eu incorra neste recurso sonoro. Mas ainda assim me 
pergunto se isso é necessariamente ruim.

Recentemente toquei com um grupo de musicistas que eu não conhecia e 

recorri ao mesmo clichê. De novo, senti o tal desconforto. Ao final da 

apresentação, mais uma vez, um dos musicistas veio elogiar justamente aquele 

momento dizendo que aqueles sons criavam um espaço convidativo para suas 

intervenções. Desta vez, fiquei contente.

Penso que a recorrência a ser abandonada aqui talvez não seja sonora e 

sim o sentimento de charlatanismo associado à ideia de requentar ou repetir 

ideias de outros momentos. E isto não chegou em mim só pela música europeia, 

mas também por musicistas de jazz com quem convivi que defendiam que cada 

apresentação deve ser completamente nova. Hoje entendo que isso não só é 

impossível, mas é um desserviço que me desconcentra e me afasta da música 

que estou fazendo.

Para evitar que este processo seja uma espécie de expiação de mim 

mesmo, talvez seja interessante perguntar o que mais esse clichê, ou 

recorrência diz sobre mim: gosto de jazz, gosto de graves, prefiro o fundo à 

frente, gosto de pulso, gosto de música sem centro tonal, prefiro interações 

polifônicas, gosto de tensionar circularidades e variações contínuas, não gosto 

de falar o tempo todo, me preocupo em deixar espaços para as pessoas com 

quem toco, me afeto com a opinião destas pessoas sobre o que faço.

O problema não está na automatização, mas na percepção do ambiente.

20 Arnold Schoenberg: este compositor alemão ocupa no meu imaginário – e no de muitas outras pessoas – 
um lugar simbólico de primazia da variedade em detrimento da repetição. Sua música e suas ideias 
exercem ainda hoje enorme influência na maneira como se pensa e ensina música e valores musicais em 
muitos lugares do mundo.

215



estetização do cotidiano

Uma pedra da calçada vira forma de imaginar uma história para contá-la 

em som. Escutar histórias: da calçada, da pedra, das pessoas. [a-grega/pedras 

ou pág 91] [america plaza ou pág 225]

Desejos sonoros especulam sobre coisas jogadas pela rua e pela casa. 

Objetos são ressignificados como parte de um instrumento. Pedra, hashi, lixa, 

walkman... [a-grega ou pág 69]

Padrões de interação, por bem ou por mal, viram totalidades sonoras 

entendidas como músicas. [150722 ou pág 131]

Desejos de outras interações se projetam em propostas de ação ética e 

musical. [posfácio do caderno de exercícios ou pág 117]

Compor canções de trabalho, lazer, escárnio, saudade. Algum jeito 

de fazer passar o dia pelo corpo. Lembranças do que é o bem. [canções ou pág 225]

eu nós

Musicistas, familiares, amigues, professor_s, cassandras, estudantes, 

a-gregades, excluídxs, pessoas remotas que percebo e outras que esqueço ou não 

vejo, outros animais, plantas, bactérias, fungos, ideias e outros trecos... agem 

sobre mim e sobre esta tese. 

Procuro atentar para partes dessa multiplicidade, adequadamente agir, 

ou não, sobre elas e buscar formas de documentá-las sem deixar de lado a 

totalidade da qual fazem parte. Há muito que pode ser dito sobre um corpo sem 

precisar corta-lo em pedaços e coloca-lo sob um microscópio. Certos 

agenciamentos chamam mais atenção, mas agir sobre si mesmo é agir sobre 

tudo isso. Esta tese pretende oferecer um retrato de uma tentativa.
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d(e/i)vagar pra chegar logo21

21 Minha avó Lya dizia isso toda vez que nos despedíamos para voltar de São Paulo, onde moravam os meus 
avós, para Campinas onde eu nasci e morei por muitos anos. Como ela nunca disse por escrito, me 
aproveito da ambiguidade do som para sugerir outros caminhos para o bordão.
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seis de agosto

bem mais solto... [seis de agosto]

https://www.youtube.com/watch?v=A88B-SE_wvQ&list=PLgppcILbIHWA4acxcqkwnqtaoQy6QYKBo&index=21
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Anexos 

Letras das canções

[Um mês de sábado]

Cade você?
Desse novo lugar ainda dá pra te ver
Mas preciso tocar você
Cade você?
Quanto tempo vai durar?
Só quero dizer que quando eu voltar
Só vai ter sábado
Um mês de sábado, ah...

[America Plaza]

Crazy people on
The imaginary phone
Doing imaginary work
On the trolley going home
Which is nowhere
Which is right there
Which is cold

Queen Victoria’s great grandson
A second striker on the run
An angry woman with a gun she’s hiding 

Crazy people on
The imaginary phone
Doing imaginary work
On the trolley going home
Which is nowhere
Which is right there
Which is cold

Another veteran left for dead
The rambling voices in his head
Gavin’s dirty little plan for cleaning

Crazy people on
The imaginary phone
Doing imaginary work
On the trolley going home
Which is nowhere
Which is right there
Which is cold

[Vai Leve] [paraskeué ou pág 57]
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