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“No tempo deste ataque, antes do som propriamente dito,
há a fricção do batimento, entre fora e dentro, na prega/desprega

de uma dança esboçada: há a elevação de um corpo, o espaçamento”.
Jean-Luc Nancy

Podemos  dividir  rapidamente  a  improvisação  em  música  em  dois  tipos: 
idiomática e livre. A primeira define-se por manter certas estruturas caras ao discurso 
musical – o tonalismo e as escalas musicais, principalmente. A segunda não se apega a 
estas  estruturas  e  constrói-se  muito  mais  como  acontecimento  musical  do  que 
propriamente obra musical. Em outros termos, uma improvisação livre torna sonoras 
diversas  forças  não-sonoras  que  se  dão,  se  traçam no  encontro  dos  improvisadores 
(FERRAZ, 2005). Uma improvisação idiomática também se dá e surge no/do encontro 
dos músicos improvisadores, no entanto, a grande divergência reside no fato de que esta 
está sujeita a toda uma economia dos sons que define a quais sons seria garantido o 
título “sons musicais” e a quais, não.

Grande esforço promovido pelas músicas barroca e clássica foi, de certa forma, 
sistematizar este funcionamento através do sistema temperado de sons que definiu nos 
instrumentos musicais “eruditos” – digamos assim – doze notas1, e fez com que aqueles 
capazes de tirarem muito mais do que isso fossem também submetidos a este sistema – 
o  trombone,  por  exemplo;  ademais,  os  sons  destes  “instrumentos  naturais”  que 
estivessem  fora  da  frequência  sonora  definida  nas  doze  notas  foram  taxadas 
“desafinadas”. As escalas então começaram a se definir como elemento básico não só 
para  a  composição  musical,  mas  também para  a  musicalização.  Através  das  escalas 
proliferam-se o tonalismo e o sistema harmônico funcional.

(Se observamos o trabalho desenvolvido por um improvisador idiomático, muito 
comum em jazz  bands,  big bands ou orquestras,  percebemos  que é  sustentado pelo 
desenvolvimento das escalas – não necessariamente tonais. Um improvisador deve ser o 
instrumentista com grande capacidade técnica e domínio do instrumento: um domador. 
Por  este  motivo,  em  oficinas  de  improvisação  idiomática,  os  primeiros  exercícios 
envolvem escalas musicais.)

1 O sistema temperado diferencia-se do sistema natural que não possui esta marcação dos doze sons – a  
voz humana, por exemplo, ou um trombone seria um instrumento natural cujos sons escorrem uns nos 
outros; um saxofone, contudo, é um instrumento temperado cujos sons estão divididos uns dos outros por 
espaços denominados semitons (o intervalo mínimo na música ocidental; nos instrumentos naturais ou na 
música indiana, o intervalo entre os sons, se quiséssemos traçar  um paralelo.  seria o  coma,  a menor 
diferença entre dois sons que o ouvido humano é capaz de perceber).



Estes  três  pilares  –  sistema  temperado,  tonalismo,  harmonia  funcional  –, 
acreditamos serem os responsáveis por estabelecer a escuta que ainda domina o discurso 
musical, mesmo depois da superação da harmonia funcional por Debussy, do tonalismo 
pelo  dodecafonismo2 e  do  sistema  temperado  pela  música  concreta  que  ampliou  o 
conceito de instrumento musical, ou melhor, que o superou encaminhando para o que 
Pierre  Schaeffer  (apud. FERRAZ,  2005)  chamou  objetos  sonoros.  Esta  escuta 
tradicional, que Silvio Ferraz com Schaeffer nomeia “escuta musical”, é marcada pela 
significação das notas, das melodias e harmonias,  da busca por um sentido do som. 
Além disso,  as  diversas  sonoridades  são  sintetizadas  a  nomes  de  instrumentos,  isto 
implica:  o  “objeto”  da  música  não  é  o  som,  mas  o  instrumento  musical,  de  onde 
deveríamos  discriminar todas  as  sonoridades  que  empregaríamos  na  construção  dA 
Música. Desse modo, a

musicalidade tradicional [é] constituída de duas faces: de um lado, é 
música  tudo aquilo que venha de um instrumento  musical  ou algo 
parecido; de outro, a ideia de música estaria relacionada a abstrações 
que propunham a musicalidade como um jogo de relações sonoras [as 
escalas  diatônicas  e  cromáticas  ou  a  progressão  harmônica] 
(FERRAZ, op. cit., p. 53-4).

Em contraponto, Schaeffer define uma “escuta musicista” que distingue ataques, 
timbres  e  nuances  de  expressão;  uma escuta  mais  “técnica”,  segundo ele,  capaz  de 
extrair material composicional de uma cena, uma “história”, um território que o próprio 
som desenhou.  O  som,  neste  momento,  ultrapassa  a  ideia  de  forma  (e  de  matéria, 
segundo  Silvio  Ferraz)  e  passa  a  ser  encarado  como  linha  abstrata,  linha  de  fuga 
desenhando tantos outros territórios... outras paisagens.

Precisamos admitir então que os instrumentos musicais produzem, antes de tudo, 
sons e não notas musicais3 (FERRAZ, 2005). Estes instrumentos musicais “eruditos” 
configuram-se  dispositivos  de  disparo  e  reprodução  de  sons,  mas  não  chegam  a 
produzir,  inventar  sonoridades.  A  escuta  da  música  tradicional  definiu,  portanto, 
instrumentos-referência que agregam e sustentam sua política de escuta que encarcerou 
a escuta não apenas em doze notas, mas, sobretudo, no ouvido.

(Este  texto  não  intenta  eliminar  a  música  tradicional  e  o  sistema  de  escuta 
tradicional.  Trata-se  muito  mais  de  mostrar  aquilo  que  se  despotencializa  neste 
agenciamento de escuta e buscar linhas de fuga que saltem e criem outras escutas. A 
música tradicional, o sistema tonal foram, de fato, etapas muito importantes na história 

2 Movimento liderado pelo compositor Arnold Schoenberg que, ao invés,  de compor por escalas  que 
demarcavam um centro tonal que sempre retornava, propôs compor por meio de séries que contivessem 
os dois sons do sistema temperado de modo que todos os sons fossem tocados mais ou menos o mesmo 
número de vezes, evitando assim a marcação de centros tonais (BENNETT, 1986).
3 “Não há nada que fale de sons em uma partitura e, quando falamos dos quatro parâmetros do som, não 
estamos falando de sons, e sim de notas musicais [...] A nota musical muito pouco guarda da escuta [...]  
de  um  som.  De  um  lado,  se  relaciona  com  o  sistema  de  notação  do  canto,  um  mecanismo  de  
memorização,  de  outro,  com  um  dispositivo  mecânico de  reprodução  de  sons  em  instrumentos” 
(FERRAZ, 2005, p. 58, grifo nosso).



da música, mas que definem sonoridades caras a séculos passados. Perguntamo-nos: por 
que insistimos nesta escuta, neste saudosismo das paisagens que ficaram marcadas nas 
partituras de Bach, Chopin, Beethoven?)

A escuta  musical  tornou-se  uma atividade  racionalista.  Trata-se não mais  da 
ordem dos afetos, mas de conseguir destilar das sonoridades referências que produzam 
significação,  um sentido. A escuta musical vai a um concerto não para ser atravessada 
pelas sonoridades – na verdade, ela se parece muito mais com uma bola maciça de ouro 
–, mas para inspecionar se os músicos estão afinados, quais acordes produzem e como 
estes se relacionam na cadeia harmônica, quão cintilante é a melodia e a capacidade 
técnica do solista. Quando falamos que a escuta se reduziu ao ouvido, queremos dizer 
justamente o quanto a escuta se encarcerou e se acorrentou ao sentido, à verdade.

Jean-Luc  Nancy  (2014),  no  entanto,  trata  a  escuta  como  uma  potência  de 
suspensão do sentido. Primeiramente, aliás, ele traça uma diferença entre escutar e ouvir 
(também marcada  por  Pierre  Schaeffer  e  Hubert  Godard).  Ouvir  seria  a  disposição 
racional  da  audição,  a  escuta  tradicional  que  comentamos,  uma  escuta  banal  para 
Schaeffer, simples para Nancy. Escutar, no entanto, seria o estado atento do sentido, 
propriamente sensível diria Nancy, que toca e cria mundos, territórios. Deste modo,

Se a escuta se distingue do ouvir ou do entender [entendre], ao mesmo 
tempo, como a sua abertura (o seu ataque) e como a sua extremidade 
intensificada,  quer  dizer,  reaberta  para  além  da  compreensão  (do 
sentido)  e  para-além do acordo ou da harmonia  (do  acordo ou da 
resolução em  sentido  musical),  isso  significa  forçosamente  que  a 
escuta  está  à  escuta  de  outra  coisa  que  não  do  sentido no  seu 
sentido significante (NANCY, 2014, p. 56,  grifos no original,  grifo 
nosso).

A potência da improvisação livre está exatamente na criação de espaço capaz de 
abrir esta escuta,  de livrá-la do ouvido, ou, mais precisamente,  fazer perceber que a 
escuta é corporal antes de ser auditiva: a música não é criada nem pelo músico nem pelo 
instrumento musical, mas por um agenciamento destes corpos misturados, tocando-se e 
ressoando um no outro, um com o outro (NANCY, 2014).

Sentados  em  círculo  com  diversos  instrumentos  a  sua  frente,  muitos  nunca 
ouvidos,  músicos  e  não-músicos  são  convidados  a  experimentar  outras  sonoridades, 
outros  encontros4.  Através  de  exercícios  de  improvisação  livre  sistematizados  pela 
musicóloga Chefa Alonso (2008) – não damos conta de abandonar todas as linhas de 
referência  de  uma  vez  –,  os  improvisadores  permitem-se  ser  tocados  por  estes 
instrumentos. Alguns preferem permanecer em seus territórios já conhecidos, seja por 
conforto, receio ou para aproveitar a improvisação como espaço de desenvolvimento da 
4 Referimo-nos  a  partir  daqui  ao  processo  de  2015  do  grupo  de  pesquisa  Sonoridades  Múltiplas 
coordenado pela Profa. Consiglia Latorre do curso de Música da Universidade Federal do Ceará. O grupo 
trabalha com improvisação livre desde 2012 numa perspectiva de hibridização de linguagens artísticas 
(música, artes da cena, audiovisual, principalmente), mas em 2015 promoveu oficinas de improvisação 
livre para os alunos do curso de graduação em Música – a grande maioria estava cursando o segundo 
semestre do curso na época.



técnica do instrumento – o que não deixa de criar uma linha de contato entre o corpo do 
músico e o corpo do instrumento musical. Com o passar dos exercícios, percebe-se que 
a escuta – e aqui não podemos esquecer que se trata de produzir acontecimento sonoro5 

e não meramente reproduzir sonoramente as notações silenciosas prensadas sobre uma 
folha de papel – precisa ser intensificada, precisa ser capaz de tocar o outro. (Em um 
dos  exercícios,  por  exemplo,  os  improvisadores  alternam  solos  e  duos.  Nos  duos, 
experimenta-se a necessidade deste contato com a escuta, mas sem que necessariamente 
os  corpos entrem em sintonia,  consonância  de propostas  de improviso;  não se trata 
primariamente  de  retornar  a  uma  harmonia  dos  corpos  enquanto  sua  “pacificação”, 
resolução de tensões – foi isto que a escuta tradicional proporcionou ao ouvido durante 
séculos –, mas de fazer com que os músicos  percebam que possuem um corpo que 
ressoa [n]estas forças. Ressonância aqui não seria sinônimo de sintonia).

Aos poucos, as rodas de improvisação livre derretem os rostos6 dos músicos e 
destronam a superespecialização exigida pelas orquestras. Não é necessário mais meses, 
anos de estudo técnico para se tocar uma peça; a música se faz ali, na abertura daqueles 
corpos – nas suas cavernas,  fossas, teclas,  palhetas,  unhas, bocas, boquilhas,  bocais, 
pregas vocais. Ao mesmo tempo, a relação do improvisador com o instrumento – não 
necessariamente  um  instrumento  musical,  mas  também  objetos  sonoros7 –  se 
transforma:  não é mais  uma ferramenta produtora de sons que o músico deve saber 
manusear relativamente bem, mas um corpo com o qual o corpo do improvisador cria 
contato para produzir novas sonoridades, outras paisagens – linhas de fuga.

a potência da música: a de tirar, ejetar o ouvinte do território firme,  
indo fixa-lo em estados totalmente transientes de escuta [...] [criar] o 
ponto de salto, a linha de fuga, que me retira da escuta cotidiana e me 
lança na escuta da diferença, na escuta de um espaço liso sem âncoras 
ou amarras (FERRAZ, 2005, p. 75).

A linha traçada entre estes corpos forma um agenciamento corpo-instrumento 
musical diferente daquele suscitado pela escuta tradicional – não só aquela política de 
escuta  que  tratamos,  mas  uma  economia  do  corpo  reduzido  a  movimentos  que 
produziriam  timbres  e  execuções  mais  eficientes  (corpo  disciplinado  sintetizado  à 
agilidade de seus dedos). Na improvisação livre, entretanto, o músico e o não-músico 
tecem  uma  relação  corporal  com  seus  instrumentos,  isto  é,  os  improvisadores  são 
estimulados a encontrarem outros  corpos,  inclusive naqueles instrumentos “eruditos” 

5 “é exatamente disto que se trata [a improvisação livre]: uma continuidade musical presentificada (em 
tempo real), pensamentos musicais em ação e interação a partir do desejo e da vontade de potência dos  
músicos em estabelecer um plano de consistência” (COSTA, 2007, p. 144).
6 “Não se trata absolutamente de tomar uma parte do corpo para fazê-la  assemelhar-se a um rosto, ou 
representar um rosto de sonho como em uma nuvem. Nenhum antropomorfismo. A rostificação não opera 
por semelhança, mas por ordem de razões. É uma operação muito mais inconsciente e maquínica que faz 
passar todo o corpo pela superfície esburacada, e onde o rosto não tem o papel de modelo ou de imagem,  
mas o de sobrecodificação para todas as partes descodificadas” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 35, 
grifo no original).
7 Nesta improvisação de Chefa Alonso, por exemplo, um dos improvisadores toca um rolo de fita adesiva: 
Cf. <https://youtu.be/k_hgHGvQyLM>. Acesso: 15 jun. 2016.



que  suscitam  corpos  com  disposições  tão  específicas.  Este  contato  gera  um 
comprometimento com a escuta – diferente daquele comprometimento da escuta – que 
forja este corpo à escuta8, desterritorializando o ouvido e fazendo a escuta ser com/por 
toda a pele: o lampejo de um Corpo sem Órgãos que mescla os sentidos, misturando-os 
uns aos outros, indiscernindo o improvisador do instrumento musical – devir-clarinete, 
devir-cajón,  devir-oboé,  devir-kalimba,  devir-voz,  devir-tambor,  devir-pele...  Corpos 
em multiplicidades de sons, de vozes, de formas de tocar não reduzidas a uma técnica 
correta, mas abertas o suficiente para permitir o uso de uma técnica tradicional sem que, 
no entanto, esta o territorialize num corpo certo.

As  rodas  de  improvisação  livre  configuram-se,  portanto,  como  espaços  de 
encontro entre os corpos. Mais precisamente, de criação, do tracejado e esboço além de 
corpos reduzidos por um ensino conservatorial disciplinar – e Foucault nos mostrou tão 
bem  os  dispositivos  que  a  disciplina  engendra  para  a  docilização  –,  mas  que,  aos 
poucos,  vão  ganhando  abertura  e  ondulações,  despojando-se  do  rosto do  músico 
especialista – não mais se fechando em instrumentos, famílias (o fagotista, violoncelista, 
músico de sopro, percussionista...) –, deixando-se tocar por todos estes corpos sonoros e 
definindo-se  não  mais  pelos  instrumentos  ou  qualificações  que  possuem,  mas  pela 
diferença que criam a cada vez que tocam outra paisagem.
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