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Na abertura da segunda mesa de debates, Achile Picchi 

1 apresentou um resumo de 
aspectos relacionados ao gesto e à composição. Reproduzimos abaixo o texto que guiou a 
apresentação verbal do pesquisador, subdividida em “Compor e o compositor: criação do 
espírito”, “O profissional” e “O missionário”. 

 
Compor é um impulso de descoberta de mundos. E através da criação, ordenações 

dessas descobertas. 
 
Acredito que a criação é, de alguma forma, predestinação. Modelagem na brisa, 

sedimentação na areia do viver. Construção nos ares, ainda que de forma solidificada e 
constituída através de um passado inconsciente. Stravinsky, na Poética Musical, diz que "eu 
próprio tendo sido criado, não posso deixar de ter o desejo de criar". Poesia, em estado puro. 
E também, em puro estado, como ele próprio diz adiante, "música é especulação livre", o que 
põe em cheque sempre o sistemático, o regrado, o, digamos assim, correto. Entretanto, 
também questiona: "o que põe esse desejo em movimento e o que posso fazer para torná-lo 
fecundo?" (Stravinsky 1996: 53). 2 O desejo inexorável de criar, a necessidade urgente e 
constante de manipular o material, fazer a obra. Porque a idéia de compor é o fazer. 

 
Lembro Valéry: "a idéia de FAZER é a primeira e a mais humana. ‘Explicar’ nunca é 

mais que descrever uma maneira de fazer: é apenas refazer através do pensamento” (Valéry 
1992: 98). 3 

                                                           
1 O texto aqui apresentado reproduz o original apresentado por Achile Picchi aos organizadores do I Encontro 

Internacional de Análise Musical UNESP-USP-UNICAMP. 
2 STRAVINSKY, Igor. Poética Musical em 6 lições. Tradução Luiz Paulo Horta. RJ: Jorge Zahar, 1996. 
3 VALÉRY, Paul. Variedades. SP: Editora 34, 1992. 



 
A música, muito embora criação humana – portanto, do espírito do Homem –, está 

num mundo anterior ao compositor. 
 
Criação é algo como a predestinação. Modelagem na brisa, sedimentação na areia. 

Construção nos ares, ainda que de alguma forma solidificada e constituída através de um 
passado inconsciente. 

 
Aqui relembro Stravinsky: "Eu próprio tendo sido criado, não posso deixar de ter o 

desejo de criar". Poesia, em estado puro. E também, em puro estado, como ele próprio diz 
adiante, "música é especulação livre". Entretanto, questiona: "o que põe esse desejo em 
movimento e o que posso fazer para torná-lo fecundo?" (Stravinsky 1996: 53). 

 
Aparece, então, a urgente necessidade de saber manipular o material criativo. Fazer a 

obra. Relembro Valéry: "A idéia de FAZER é a primeira e a mais humana. ‘Explicar’ nunca é 
mais que descrever uma maneira de fazer: é apenas refazer através do pensamento. O 
PORQUÊ e o COMO, que são apenas expressões do que é exigido por essa idéia, inserem-se 
a todo instante, ordenando que os satisfaçamos a qualquer preço" (Valéry 1992: 98). 

 
A poesia está no mundo anterior ao poeta; a música, anterior ao compositor. O poema 

e a composição assumem-se obra pelo FAZER. O métier. Essa visão, digamos, ontologizada 
do compositor, entretanto, não exclui duas outras, que rapidamente se pode abordar aqui: o 
profissional e o missionário. 

 
Muito já se falou sobre o compositor profissional, ou seja, o problema intrínseco que 

representa um compositor ser um profissional da composição. 
 
Talvez se pudesse pensar nos dois aspectos do termo profissional para o compositor: o 

que advém do latim profetio, o professador de uma crença na sua íntima vontade em realizar, 
em criar; e sua conotação social de sustento através seu métier. 

 
Na verdade, não muito longe da visão primeira, o professar composição pareceu-me 

ser o crente absoluto na possibilidade de criar ou, enfim, ter essa visão própria do mundo que 
é a do compositor e a do poeta, igualmente. 

 
Professar os dois no mesmo, mas sempre e constantemente o domínio do professado 

deve ser objetivo de integração do compositor em relação à composição, sempre com um 
significado para quem se dirige, sempre tocável e audível, para quem a toca e a ouve. 

 
A tradição não deve ser uma espada de Dâmocles sobre as cabeças dos compositores, 

ou seja, não se deveria, por ter acesso a tanta música consagradamente realizada, recear 
continuar, sempre, a professar a criação. Não duvidar da validade da profissão, assim como 
não relegar a originalidade à novidade parecem ser mais médioterminativas. 

 
Diz nosso grande Gilberto Mendes: 

 
"Procurar a disciplina na liberdade; e por que não procurar a liberdade na disciplina? Conforme 
diz Boulez, não existem dois termos mais antinômicos do que disciplina e liberdade. E, como 
diriam os orientais, nenhuma pessoa inteiramente disciplinada é inteiramente disciplinada, 
sempre tem um momento de liberdade; como nenhuma pessoa inteiramente livre é inteiramente 



livre, sempre tem seu momento de disciplina. A regra ou a emoção, a eterna luta dentro de 
nós." (Mendes 1994: 166). 4 
 
E continua, quase como alento aos que aspiram professar, inelutavelmente: 

"Schumann tinha razão, sejamos modestos, não há nada que possamos fazer que, de alguma 
maneira, não tenha sido feito ou pensado pelas gerações anteriores" (Mendes 1994: 167). 

 
Há, por outro lado o gesto composicional como impulso da codificação da criação. A 

composição, de um ponto de vista técnico, foi incorporando mais e mais recursos, históricos 
uns, contra-históricos outros, mesmo estilísticos, implementando e desenvolvendo cada vez 
mais a escrita. Assim, pode-se dizer que os compositores foram gradualmente incorporando o 
gesto nos seus repertórios de escrita, desenvolvendo paulatinamente suas escrituras. Tendo 
um caminho histórico-musical aliado ao instrumental-vocal, pode-se até dizer que isso foi 
ficando cada vez mais visível, na medida em que a composição incorporava cada vez mais a 
escritura à escrita em forma de gesto composicional. No dizer de Zagonel (1992: 14) 5 “(...) na 
música o gesto aparece como um elemento, não somente produtor de som (no que diz respeito 
ao gesto do instrumentista), mas de expressão”. 

 
O gesto é, na verdade, a primeira instância do grafismo, que como que sua imagem, 

ligado conseqüentemente à codificação, à escrita. Pode se remeter tanto ao gesto físico como 
ao mental. Sendo o físico basicamente a expressão do intérprete, isto é, o compositor 
enquanto intérprete da obra realiza um posicionamento pianístico, ou um grupo de posições 
geográficas e a transfere para a codificação; sendo o mental se remete tanto à referência ao 
gesto físico quanto ao caminho sonoro, ou seja, o pensamento propriamente musical ou 
estilístico musical, se isto representar uma constância composicional (Zagonel 1992).  

 
Há a possibilidade, portanto, de estabelecer um paralelo entre gesto físico e escrita e 

gesto mental e escritura. Zampronha, então, coloca uma correlação entre os dois: “(...) a forma 
de representação (escrita) é que possibilita a emergência de formas de organização do 
pensamento musical (escritura), e não o contrário” (Zampronha 2000: 14). 6 Pode-se aqui 
complementar que a escrita suporta, enquanto código, a escritura enquanto pensamento e 
intenção. 

 
Por outro lado, transformar o produto composicional num valor de troca, algo do que 

se possa subsistir (ou, pelo menos, junto a outras atividades...), sempre me pareceu uma 
complicação; parte do porque eu caminhava pouco, talvez se devesse à tardança em existir 
essa faceta na minha vida musical. Lembro-me de uma carta de Tchaikovsky a sua mecenas, 
Madame von Meck, no qual estabelece nítida diferença entre a composição de um projeto 
próprio e a motivada por encomendas, palavra dele. E os espíritos de ação, dizia o compositor 
russo, são fundamentalmente diferentes; entretanto, o imutável é a qualidade de execução da 
obra. 

 
Penso que nada incite mais o real compositor, o que domina o ofício, a fazer a obra 

que o projeto pessoal. Porém cacos, pedaços inescapavelmente próprios do real compositor 
estarão (e acredito que devam estar) na encomenda, no fragmento, no bordão e até, no arranjo. 

                                                           
4 MENDES, Gilberto. Uma Odisséia Musical. Dos mares do sul à elegância pop/art déco. SP: Edusp/Giordano, 
1994. 
5 ZAGONEL, Bernardete. O que é gesto musical. SP: Brasiliense, 1991. 
6 ZAMPRONHA, Edson. Notação, representação e composição: um novo paradigma da escritura musical. SP: 
Annablume, 2000. 



 
Eu poderia dizer que, depois de certo tempo de vivência integral com o material e a 

prática composicional, deve-se atingir uma ataraxia compositiva, ponto intermédio entre o ser 
compositor e o estar compositor. 

 
Abordo a missão porque é algo que se me acomete cotidiana, mas pontualmente. Vive-

se um tempo de exacerbo epistemológico, em termos daquilo que o velho Aristóteles já 
postulava no início de sua Metafísica: a natureza do Homem é de vontade de conhecimento. 

 
Concordo com a professora Sekeff, que em seu Da Musica, seus usos e recursos diz: 
 
"a música tem condições de ser eficaz elemento motivador do comportamento, são amplas suas 
possibilidades de disposição e apresentação, alcançando um ilimitado número de pessoas, 
enquanto as possibilidades de diversificação de suas atividades propiciam a satisfação de 
necessidades individuais" (Sekeff 2002: 100). 7 
 
Tendo sempre vivido a experiência transformativa do esotérico musical para o 

exotérico como forma de conhecimento enquanto executante, sigo sempre no caminho do 
aperfeiçoamento, no meu processo de criação, trilhando - e tentando - a mesma via. 

 
A transformação circunstante me parece, ao menos em meu caso composicional, o 

mais importante. As ondas geradas na tentativa de transformar meu entorno podem esprair-se 
em margens insuspeitadas. 

 
Lembro Marx dizendo, nas Teses sobre Feuerbach, com a devida reaplicação, que os 

filósofos nada mais fizeram que interpretar o mundo de modos diversos, mas tratava-se, antes, 
de transformá-lo. Assim, a missão do compositor. 

 
Prestando continuidade ao debate, o compositor Silvio Ferraz 

8 referiu-se à 
composição por ciclos, de Luciano Berio, com o intuito de  apresentar uma análise 
fundamentada na idéia de ritornello (Deleuze  e Guattari) para a análise musical. Observou 
que esta abordagem contrapõe a noção concreta (en-temps) de consistência à noção abstrata 
de coerência, comum à maioria das práticas de análise musical (hors-temps). Concluiu seu 
pensamento realçando que este ponto de vista vincula a análise musical à prática 
composicional, diversificando-se das práticas de análise vinculadas à teoria da música. 

 
Voltada à questão que relaciona tempo liso e estriado na música percussiva africana, o 

compositor Marcos Branda Lacerda 
9 voltou-se a estruturas de frase na música africana, 

observando-as sob esses dois aspectos levantados pela teoria recente da música. Considerou 
que as estruturas às quais designamos uma condição estrutural mais estável, que marcam 
princípios formais mais rígidos, decorrem em maior concordância com a métrica geral 
assumida para uma determinada peça. Nesta métrica estão incluídos tanto estruturação de 
tempo na forma cíclica de intervalos de tempo regularmente espaçados (compasso), quanto 
intervalos de tempo maiores e menores. Percebeu nisso uma equivalência com a noção de 
tempo estriado. Por outro lado, as peças estudadas ofereceram momentos em que uma 
referência de tempo estável fica prejudicada pela variabilidade de posições métricas de ataque 

                                                           
7 SEKEFF, Maria de Lourdes. Da Música: seus usos e recursos. SP: Editora da UNESP, 2002. 
8 O texto aqui apresentado reproduz o original apresentado por Silvio Ferraz aos organizadores do I Encontro 

Internacional de Análise Musical UNESP-USP-UNICAMP. 
9 O texto aqui apresentado reproduz o original apresentado por Marcos Branda Lacerda aos organizadores do I 
Encontro Internacional de Análise Musical UNESP-USP-UNICAMP. 



e combinação de articulações com durações diversas. A esse fenômeno corresponderia a 
noção de tempo liso e a concepção genérica de improvisação. 

 
Na conclusão do debate, Rogério Costa 

10 partiu do conceito de gesto, tendo por 
referência inicial de base a definição do dicionário Aurélio, quanto ao movimento do corpo, 
em especial da cabeça e dos braços, ou para exprimir idéias ou sentimentos, ou para realçar a 
expressão. 

 
Em seu sentido mais usual, o gesto está relacionado ao corpo. É necessariamente um 

movimento do corpo. Mas não é qualquer movimento. Isso porque um movimento simples 
pode não adquirir status de gesto, uma vez que o gesto é geralmente algo de certa 
complexidade. Assim, é necessário um conjunto de pequenos movimentos (“moléculas”) para 
se compor um gesto. Esta “composição” é necessariamente, algo visível. Por isso o gesto é 
algo do terreno fenomenológico e depende dos sujeitos envolvidos na situação. E esses 
sujeitos estão inseridos em um território específico (histórico, geográfico, cultural, pessoal 
etc.). Por isso, os gestos são percebidos como conjuntos (gestalt) e carregam sentidos, 
significados e expressividades próprias destes territórios. 

 
Mas não é só isto: o gesto se reveste de detalhamentos singulares não representáveis 

durante o fluxo de seu acontecimento. Isso porque, no seu devir o gesto se relaciona com o 
exterior, com o fora, com o que não lhe é próprio, mas é coexistente e interagente. Num 
exemplo: um aceno de mão vai adquirir todo o seu significado no contexto particular onde ele 
ocorre. Aqui entre nós, pode ser um adeus. Mas que tipo de adeus? Melancólico, esperançoso, 
desesperado? Muito ou pouco esperançoso? Ou poderia mesmo expressar o contrário como 
num aceno de chegada. Percebe-se então que uma característica do gesto é sua maleabilidade. 
O limite de sua maleabilidade é o ponto em que se torna outro gesto. Apesar do gesto ser visto 
ou interpretado como um movimento que tem limites, bordas, começo, meio e fim, ele sempre 
se coloca dentro de um continuum se articulando com outros gestos ou movimentos. Mas de 
qualquer forma, podemos dizer que ele tem extensão, preenche ou ocupa um espaço/tempo e 
que é agenciado por diferentes graus de energia.  

 
A discussão sobre o gesto em música é extremamente complexa. O gesto se revela em 

música, assim como em pintura, quando podemos perceber um histórico energético, quando 
ele manifesta algum movimento deixando um vestígio ou um rastro de sua fatura. 
Aprofundando esta analogia: toda pintura é realizada por meio de gestos, mas não é sempre 
que o artista deseja que o gesto seja evidente ou mesmo que ele se torne o tema da pintura. 
Pensemos aqui – mesmo que de uma maneira um pouco simplista - numa obra impressionista 
que procura, através do gesto, captar o movimento das coisas e uma obra de Pollock em que o 
próprio gesto é o “tema” da pintura. Podemos exemplificar musicalmente este último tipo de 
proposta em peças de Stephan Volpe e em performances de Hermeto Pascoal e do grupo 
Musicaficta. 

 
Para a música podemos propor algumas outras abordagens que nos serão úteis. Numa 

delas, por analogia, em música o gesto é audível. Por outro lado, o gesto também pode ser 
percebido – quando há uma performance instrumental, como no caso da improvisação –  nos 
aspectos visíveis presentes nos movimentos corporais necessários à realização sonora. Tocar 
um instrumento manifesta toda uma gestualidade visível (além de sonora). Na improvisação, 
esta gestualidade é essencial, pois expressa a indiscernibilidade entre corpo e mente de quem 
                                                           
10 O texto aqui apresentado reproduz o original apresentado por Rogério Moraes Costa aos organizadores do I 
Encontro Internacional de Análise Musical UNESP-USP-UNICAMP. 



improvisa, na medida em que neste tipo de pensamento musical em ação, a ação do 

pensamento se manifesta no corpo em sua relação com o instrumento (neste caso, sem a 
mediação de uma partitura). O instrumento apresenta uma resistência (física, material). Mas 
há outras resistências: as técnicas, as linguagens, os ritornelos pessoais etc. Tanto na 
improvisação como na performance de obras compostas, os gestos estão incorporados nas 
ações empreendidas pelo performer para vencer estas resistências e “se expressar”: pensar 
sonoramente/musicalmente. Obviamente, um tipo de gesto específico realizado por um 
performer específico em uma situação singular vai gerar um som, que pode ser ele também 
um gesto (sonoro). Por exemplo, o gesto rápido dos dedos do flautista tocando um chorinho 
pode gerar um gesto sonoro típico deste idioma (que é, ao mesmo tempo, um gesto tonal). 
Este gesto terá ao mesmo tempo uma dimensão pública (idiomática) e uma dimensão privada 
(pessoal, subjetiva). É Pixinguinha (dimensão privada) tocando choro (dimensão pública). 

 
Podemos também, acusmaticamente, pensar no som em si mesmo enquanto gesto. 

Mesmo neste caso – por analogia – estaremos pensando no som enquanto imagem e 
movimento. Por exemplo, quando imaginamos um gesto composto de sons “caindo” ou 
“subindo”. Neste sentido, há vários tipos de gestos musicais. Há também os gestos 
idiomáticos que são aqueles que nos remetem a territórios específicos: um gesto romântico, 
um gesto típico de Chopin, um gesto jazzístico, um gesto tonal, um gesto de valsa etc. Vale 
salientar o papel da notação neste contexto. A imagem gráfica da notação sugere, ela mesma, 
uma gestualidade. Ao mesmo tempo em que grande parte destas ocorrências gestuais é 
mediada pela notação, não é apenas através dela que o gesto se configura 
fenomenologicamente. Pode-se dizer que um gesto significativo poderia ser decomposto em 
pequenos detalhes não significativos. Mas, é fundamental perceber que, se decompomos o 
gesto em seus micro-detalhes constitutivos, o perdemos enquanto tal. No que diz respeito à 
notação, estes detalhes podem ser definidos como figuras abstratas rítmico-melódicas. 
Obviamente, esta definição só capta os aspectos abstratos representáveis e ficam de fora os 
aspectos sonoros concretos. Podemos concluir, portanto que o gesto não é passível de captura 
pela notação. Para Wishart, por exemplo, “a estrutura gestual é o aspecto mais imediato da 
comunicação musical. É, porém, o mais evasivo em termos de notação” (Wishart 1996: 18). 11 

 
Uma composição com gestos seria como uma coreografia ou um espetáculo de 

mímica. E aí os gestos seriam unidades gestalticas “significativas”, molares. Já uma 
improvisação com gestos incorpora a idéia de tempo real, de processo de dinamismo num 
fluxo contínuo que lida com o inesperado, com o imprevisto. As decisões são tomadas em 
pleno “vôo”, como respostas aos acontecimentos. A idéia de premeditação surge neste 
ambiente na medida em que os gestos são pensados passo a passo, com base no que vai sendo 
construído aos poucos. Os gestos, neste caso, podem ser pensados como uma espécie de 
repertório de ações possíveis que se disponibilizam para os improvisadores: suas memórias 
pessoais, culturais, coletivas, arquetípicas que não são nada mais do que diferentes tipos de 
passado que convivem e atuam no presente contraído da performance. É importante salientar 
isso: no contexto da improvisação os gestos são fluxos energéticos em plena ação e interação. 
Neste sentido, eles não são estáticos, sofrem a ação do tempo e se transformam em contato 
com outras energias no fluxo. Por outro lado, é quase impossível escapar dos gestos, pois eles, 
em certa medida, compõem a identidade, mesmo que em eterno movimento.  

 
 

 

                                                           
11 WISHART, Trevor. On Sonic Art. NY: Routledge, 1996. 


