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Resumo 

 

Este trabalho trata dos diversos modos de uso da guitarra elétrica no contexto das práticas 

musicais experimentais. Tendo como recorte performers da guitarra que atuam na cidade 

de São Paulo, realizou-se uma investigação acerca das possibilidades de relação entre o/a 

performer, o instrumento e a performance. Para tanto, foram assistidas e analisadas 

apresentações de improvisação, ao vivo e gravadas. Destas, depreendeu-se três discussões 

pertinentes aos modos de uso e que concernem à distinção de disposições (sobretudo, da 

guitarra em relação aos demais fatores e agentes implicados na performance); de funções 

(exercidas frente ao instrumento, tanto por parte do corpo do/a performer, quanto dos 

objetos e mecanismos presentes na performance); bem como à associações entre os modos 

de uso (incluindo as disposições e as funções) e questões mais propriamente musicais 

(como o fluxo da performance e as sonoridades e suas características).  

Palavras-chave: modos de uso; guitarra elétrica; performance; práticas musicais 

experimentais 

 

 

Abstract 

 

This research deals with the different ways of using the electric guitar, in the context of 

experimental musical practices. Noticing guitar performers that acts in the city of São 

Paulo, an investigation was made about the possibilities of relationship between the 

performer, the instrument and the performance. For that, improvisation presentations, 

both live and recorded, were watched and analyzed. From these, was understood three 

discussions pertaining to the ways of using which concerns to the distinction of 

dispositions (especially of the guitar in relation to other factors and agents involved in the 

performance); functions (exercised in front of the instrument, both by the body of the 

performer, and of the objects and mechanisms presents in the performance); as well as to 

associations between ways of using (including dispositions and functions) and more 

properly musical questions (such as the performance flow and sonorities and their 

characteristics). 

Key-words: ways of using; electric guitar; performance; experimental musical practices 
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Nota introdutória: 

Uma vez que este documento, ao longo de sua realização, acabou por se tornar uma 

mescla entre o relatório propriamente dito e um texto gerado pelas reflexões tomadas da 

pesquisa, decidi organizá-lo da seguinte maneira: a primeira parte concerne à introdução 

(com objetivos, justificativa e metodologia) e à descrição das atividades realizadas após 

a entrega do relatório de progresso, em abril deste ano; a segunda parte, por sua vez, 

concerne ao texto mencionado, isto é, aos capítulos 2, 3, 4 e considerações finais. O/A 

leitor/a encontrará informações que auxiliarão na leitura deste documento, ao logo da 

introdução que segue na sequência. 

 

*** 

 

Neste trabalho se estudam diferentes modos de uso da guitarra elétrica no contexto de 

práticas musicais experimentais. Isto é, conforme será melhor detalhado ao longo desta 

introdução, realizei análises e reflexões sobre as diferentes possibilidades de se tocar a 

guitarra elétrica, partindo do trabalho de diferentes guitarristas (ou performers da guitarra, 

como prefiro chamar). 

O termo práticas musicais experimentais é aqui usado por duas razões: de um lado, 

porque os/as performers da guitarra estão associados/as a uma cena eventualmente 

denominada como música experimental; de outro, simplesmente por se tratarem de 

práticas que envolvem certa atitude de experimentação frente aos usos da guitarra elétrica. 

Pode-se dizer que este trabalho é alimentado por um interesse próprio1, entre outras 

razões, pelo fato de que também atuo como uma performer da guitarra. Neste sentido, as 

questões aqui estudadas incidem diretamente em minhas possibilidades de uso e, 

poderíamos falar, de desfrute do instrumento e da performance. Deve ainda ser dito que 

me situo bastante próxima do meu objeto de investigação, também por estar diretamente 

envolvida com as práticas dos/as performers da guitarra aqui estudados/as – por exemplo, 

atuando colaborativamente com eles/as, apresentando-me nos mesmos eventos, 

                                                             
1 Faço aqui um uso livre da noção de perspectiva interessada, depreendida da pesquisa de Stênio Biazon 

(2017), acerca das improvisações musicais livres, para a qual o autor tomou reflexões de Edson Passetti e 

Michel Foucault.   
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realizando conversações em grupos de pesquisa2, entre outros. Assim, embora neste 

trabalho se mencione sobretudo modos de uso tomados de outros/as performers, a maneira 

como os analiso está inevitavelmente atravessada por minha própria prática. 

Vale mencionar que foi somente com um maior contato com as práticas dos/as artistas 

estudados que se mostrou necessário falar em modos de uso. Isto é, foi na presença de 

diferentes maneiras de se usar a guitarra (e não apenas de tocá-la literalmente) que 

emergiu esta noção. Quando da elaboração do projeto, tratava noções como gesto e 

fisicalidade de forma central, o que não se mostrou profícuo. Isto porque estas não haviam 

emergido diretamente da observação da performances, mas sim tomadas de uma 

bibliografia que aludia a outras práticas musicais3. 

Os critérios de escolha dos/as performers da guitarra aqui presentes se relacionam 

tanto com a diversidade de usos quanto ao acesso físico a suas apresentações. Isso 

restringiu, portanto, o recorte para a cena de São Paulo4, na qual inclusive, com certa 

frequência, circulam performers da guitarra de outros lugares do Brasil. Uma vez que 

estes artistas, ao menos no período de realização da pesquisa, apresentaram-se sobretudo 

associados a prática conhecida como improvisação livre, o trabalho acabou restrito a ela5. 

Mais especificamente, as práticas aqui analisadas se deram na série de concertos Circuito 

de Improvisação Livre (CIL), ocorridas nos espaços Ibrasotope Música Experimental 

(São Paulo - SP) e Gambalaia (Santo André – SP). 

A pesquisa baseou-se nos seguintes materiais de análise: apresentações ao vivo e 

gravadas dos/as performers, entrevistas e bibliografia. A despeito de eu ter me utilizado 

de inúmeros vídeos de performances na formulação do projeto e de seus problemas6, as 

reflexões aqui apresentadas baseiam-se sobretudo num concerto que organizei, junto ao 

                                                             
2 Refiro-me tanto à Orquestra Errante, grupo de pesquisa e práticas em improvisação livre, coordenado pelo 

prof. Rogério Costa, quando ao Nusom (Núcleo de Pesquisas em Sonologia), coordenado pelo orientador 

desta pesquisa, prof. Fernando Iazzetta. Ambos estão sediados no Departamento de Música da ECA/USP. 
3 À minha breve leitura dos conceitos de gesto e fisicalidade, aludi no Anexo I, pg. 98. 
4 Conforme tomado do texto O caminho se faz ao caminhar, de Natacha Maurer, produtora do Ibrasotope 

Música Experimental, publicado na revista eletrônica Linda, o termo, frequentemente usado entre os 

envolvidos, tenta dar conta da movimentação em torno da produção independente de música experimental 

em São Paulo, envolvendo, portanto, coletivos, espaços, artistas, selos, festivais, entre outros.  

<http://linda.nmelindo.com/2017/02/o-caminho-se-faz-ao-caminhar/ > Acesso em: 23 de agosto 
5 É válido indicar que a atitude de experimentação frente ao instrumento não está restrita à prática da 

improvisação livre, estando presente em inúmeras outras, como composições recentes (Vampyr!, de Tristan 

Murail, 1985; Trash Tv Trance, de Fausto Romitelli, 2002; Serenata Arquicúbica, de Mário Del Nunzio, 

2008), instalações sonoras (Vent des Guitares, de Garlo, 1995; From Here to Ear, Céleste Boursier-

Mougenot, 2015)  e até mesmo no rock e no heavy metal. 
6 Um exemplo é o de Matthias Koole na Noite de Música Experimental, no Teatro Marília em Belo 

Horizonte (MG): < https://youtu.be/aCxU5UkD7_w > Acesso em 01 de outubro de 2018. 

http://linda.nmelindo.com/2017/02/o-caminho-se-faz-ao-caminhar/
https://youtu.be/aCxU5UkD7_w
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improvisador Thiago Salas, e em seu respectivo registro audiovisual7. Este consistiu 

numa edição do Circuito de Improvisação Livre inteiramente dedicada à guitarra 

experimental e no qual apresentaram-se: um trio, composto por Mário Del Nunzio, 

Thiago Salas e eu mesma; o duo Máquina Híbrida (Lúcia Esteves e Alexandre 

D’Elboux); o duo Discórdio (Daniel Mendes e Martin Herraiz); um solo de Paulo 

Hartmann; outro de Matthias Koole e o duo naøs (Sérgio Abdalla e Alexandre Chiurciu). 

Além disso, registrei e analisei a performance solo de Luiz Galvão na edição Duos do 

CIL, organizada pelo próprio improvisador, e na qual também me apresentei. É válido 

mencionar que, num certo sentido, estas gravações também me possibilitaram um acesso 

mais direto e minucioso àqueles/as artistas os/as quais eu não tinha tanto material 

audiovisual para consulta (como Paulo Hartmann, Máquina Híbrida e naøs). 

Uma vez que as noções de gesto e fisicalidade não se associavam diretamente com 

aquilo que me interessava nas performances, foi necessário, entre outras coisas, uma 

atenção mais direta ao objeto guitarra e ao corpo dos/as performers propriamente ditos. 

A solução encontrada para descrever isso foi a realização de uma espécie de 

sistematização dos modos de uso. Esta, na verdade, valeu-se ainda de breves descrições 

das performances aqui também apresentadas. Assim,  convém detalhar que, acerca dos 

modos de uso, denota-se três distinções, as quais relacionam-se à: disposições (sobretudo, 

da guitarra em relação aos demais fatores e agentes implicados na performance); funções 

(exercidas frente ao instrumento, tanto por parte do corpo do/a performer, quanto dos 

objetos e mecanismos presentes na performance); bem como associações entre os modos 

de uso (incluindo as disposições e as funções) e questões mais propriamente musicais 

(como o fluxo da performance e as sonoridades e suas características). Num certo sentido, 

os modos de uso se referem, portanto, ao encontro entre as “técnicas” usadas e inventadas 

pelos/as performers da guitarra e aspectos diversos da performance. 

Outra alteração importante foi em relação a questões metodológicas, mais 

precisamente às entrevistas. Ficou evidente que era necessário dedicar maior atenção às 

problematizações que surgiram das primeiras conversações (inclusive através de um 

estudo bibliográfico), em detrimento da realização de um grande número de entrevistas. 

Algumas destas problematizações são, por exemplo, a questão do “solfejo” do/a 

                                                             
7 A fim de organizar todos os vídeos, criei uma playlist no YouTube, a qual pode ser acessada por esse link: 

<https://www.youtube.com/watch?v=XDQXcSyybOg&list=PLPUmzz_ROC4cQNyuW21xG_k6sOnlsU

nPg > Acesso em 01 de outubro de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=XDQXcSyybOg&list=PLPUmzz_ROC4cQNyuW21xG_k6sOnlsUnPg
https://www.youtube.com/watch?v=XDQXcSyybOg&list=PLPUmzz_ROC4cQNyuW21xG_k6sOnlsUnPg
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performer a partir dos conceitos de imaginário sonoro e imaginário cinestésico, tomados 

da tese de Daniel Mendes (2015); a questão do não-idiomático, já presente na bibliografia 

relacionada à improvisação livre (COSTA, 2016); a relação corpóreo-instrumental e 

como as tecnologias se associam a isto, entre outras. 

Como toda a pesquisa acabou lidando com questões muito específicas e técnicas do 

universo da guitarra elétrica, principalmente num contexto não usual como o aqui tratado, 

e uma vez que estou lidando com experimentações que extrapolam o que é mais 

amplamente conhecido (como, por exemplo, termos que se referem a técnicas ou partes 

específicas do instrumento), achei conveniente incluir alguns materiais de apoio para o/a 

leitor/a, como: uma figura com a guitarra e suas respectivas partes indicadas; fotos dos 

performers em apresentação, com suas disposições e instrumentos; explanações breves 

sobre as técnicas mencionadas e suas variações mais experimentais (quando for o caso).   

Conforme dito, muitas constatações foram se dando ao longo da própria escrita deste 

relatório. Então, o/a leitor/a irá encontrá-las ao longo de quase toda descrição das 

apresentações, no capítulo 2. Isto porque as análises dos registros das performances foram 

realizadas num mesmo período, o que implicou em realizar comparações mais explícitas 

entre elas. Assim, será visto que retomo algumas destas constatações nas considerações 

finais, de modo a especificar aquelas que considerei mais pertinentes às discussões 

apresentadas.  

 

1.1. Atividades Realizadas 

Após a entrega do relatório de progresso, em 10 de abril, realizei não só atividades 

concernentes à pesquisa propriamente dita, mas também outras que, de uma forma ou de 

outra, contribuíram para a sua realização. A leitura do texto, que é o resultado das 

investigações discutidas aqui, dará conta de detalhar quais foram estas atividades. 

Contudo, é válido elencá-las agora, ainda que brevemente:  aproximadamente entre os 

meses de abril, maio e junho, realizei a descrição das apresentações do Circuito de 

Improvisação Livre guitarrístico #01, presentes no capítulo 2. Esta etapa foi bastante 

trabalhosa, uma vez que não só exigia que me concentrasse na visualização e descrição 

dos vídeos, mas também tecesse reflexões a respeito dos modos de uso. Isto suscitou, 

portanto, a escrita do capítulo 3 deste relatório, no qual sistematizo as reflexões tomadas 

do capítulo 2. O capítulo 3 dos modos uso, contudo, foi sendo realizado até meados de 
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agosto, uma vez que, entre junho e julho, realizei as entrevistas de Daniel Mendes e Luis 

Galvão e as quais contribuíram com informações novas para aquele capítulo. As 

entrevistas, por suas vezes, também foram muito trabalhosas, não só em termos da 

realização propriamente ditas, mas principalmente em relação à transcrição dos áudios, 

descrição das entrevistas e realização das problematizações presentes no capítulo 4. Os 

meses de setembro e outubro foram dedicados à organização deste relatório, bem como à 

escrita das considerações finais, introdução, anexos e últimos arremates necessários 

(como finalizar a edição dos vídeos do CIL guitarrístico e demais trâmites burocráticos 

necessários). A seguir, realizo uma descrição breve das outras atividades realizadas neste 

período e que também contribuíram para a realização da pesquisa:   

 

a) Reuniões do Nusom – Núcleo de Pesquisas em Sonologia 

As reuniões do Nusom são semanais e acontecem todas às segundas-feiras, no 

Departamento de Música da ECA/USP, sob coordenação do prof. Fernando Iazzetta, 

orientador desta pesquisa. Frequentar as reuniões foi de extrema importância para os 

encaminhamentos desta investigação, uma vez que o grupo não só se preocupa em 

ampliar o repertório bibliográfico dos participantes, mas também o repertório de 

referências tanto artística quanto de pesquisa acadêmica. Neste ano, o Nusom realizou as 

seguintes atividades: 

- 16/4: Conversa com Giselle Beiguelman - Estéticas da memória no século 21: políticas 

do esquecimento no espaço público e midiático 

- 23/04: Conversa com Paula Garcia: Corpo Ruído 

- 07/05: Reunião organizativas e leitura  

-14/05: seminário sobre o processo de criação - Marina Mapurunga e Julian Jaramillo 

-21/05: Conversa com Marie Thompson: Sounding Reproduction 

-11/06: Conversa com Carlos Stasi (Unesp) 

-18/06: Reunião organizativa 

-08/08: Retorno e reunião organizativa – Sonologia 2019 

-17/08: Conversa com Linda O Keeffe (IRE / UK) e Isabel Nogueira (BRA) 

-20/08: Reunião organizativa – Sonologia 2019 

-24/09: Leitura do texto Improvised Music after 1950: Afrological and Eurological 

Perspectives, de George Lewis 

-01/10: Música Negra Experimental -  Radio Diáspora  
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b) Ensaios com a Orquestra Errante 

Os ensaios da Orquestra Errante, grupo de estudos e práticas em livre improvisação, 

acontecem todas as quintas-feiras no Departamento de Música da ECA/USP, sob 

coordenação do prof. Rogério Costa. Participar dos ensaios é de extrema importância não 

só porque isto incide diretamente em meu trabalho como performer, mas também porque 

lido diretamente com questões pertinentes aos modos de uso. 

Os encontros acontecem de forma bastante diversa. É comum que a primeira atividade do 

dia consista em uma improvisação coletiva e discussão posterior. Após isto, algum 

membro da Orquestra propõe uma atividade (organizada naquele momento ou 

previamente) e que geralmente relaciona-se com sua pesquisa. Neste semestre, realizamos 

exercícios propostos, por exemplo, por Inés Terra (de experimentação vocal e corporal), 

de Stênio Biazon e Mariana Carvalho (sobre não conter os impulsos), Fabio Manzione 

(baseado nas palavras Regularidade - Ansiedade – Desapego e Tiro – Passagem – Fundo), 

entre outros.   

 

c) Ensaios com a KairosPania Companhia Cênico-sonora 

Em abril, comecei a fazer parte deste grupo interessado nas possíveis diluições entre 

os campos da música, das artes visuais, das artes cênicas, da dança e da improvisação. 

Fui convidada por Yonara Dantas e Migue Dias, também colegas de Orquestra Errante, 

os quais desde o início do ano preparavam uma peça-performance Delfina. O intuito do 

convite era o de que precisavam de uma pessoa com experiência em artes visuais e 

improvisação8 para completar o casting. Assim, como esta performance envolve uma 

pesquisa tanto com o corpo quanto com a improvisação em sentidos diferentes daqueles 

com os quais estou acostumada (musicais), decidi participar. Então, semanalmente, 

ensaiei junto ao grupo. Participar da KairosPania está sendo uma experiência bastante 

interessante em relação às minhas questões com a fisicalidade do corpo, uma vez que, em 

Delfina, eu não improviso necessariamente como musicista e, sim, fazendo uso de 

materiais mais comumente atrelado às artes visuais.  

 

                                                             
8 Apesar de estar realizando esta pesquisa no Departamento de Música da ECA/USP, estou cursando 

graduação em Artes Visuais, na mesma escola.  
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d) Masterclass com Fred Frith 

Figura 1: Fred Frith em demonstração                     Figura 2: objetos                                            Figura 3: pedais 

 

Em 29 de agosto, participei de uma masterclass do guitarrista e improvisador Fred 

Frith, ocorrida no Sesc Consolação. Este curso foi importante uma vez que o músico é 

uma figura emblemática em relação à guitarra experimental. O músico demonstrou sua 

relação com a guitarra elétrica e as possibilidades de uso do instrumento, dando exemplo 

de objetos os quais ele costuma associar à guitarra, como acessórios de metal, madeira, 

plástico, borracha, entre outros. Além disso, explicou como faz uso de seu set de pedais, 

como freeze e delay. Fred Frith também falou sobre sua carreira artística e acadêmica, 

exibindo alguns trabalhos que realizou junto à cineastas e documentaristas. 

 

Apresentações e outros 

a) Organização do Circuito de Improvisação Livre Errante no Ibrasotope Música 

Experimental9 

Em 14 de abril aconteceu o Circuito de Improvisação Livre Errante. Esta edição foi 

a segunda que realizei como colaboradora do coletivo, logo após a realização do CIL 

guitarrístico, no mês anterior (este, descrito com detalhe neste relatório). Ter organizado 

estes dois eventos foi importante em vários sentidos: aprender a realizar uma curadoria; 

                                                             
9 A divulgação foi realizada pelo Facebook < https://www.facebook.com/events/390103491466521/ > 

Acesso em 29 de setembro de 2018. 

https://www.facebook.com/events/390103491466521/
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aprender a lidar com as inúmeras questões organizativas de um evento (pré-produção, 

realização, pós-produção); estar lidando com espaços e astistas as quais têm relação direta 

com minha prática artística, entre outros. Para esta edição, convidei alguns colegas da 

Orquestra Errante, procurando agrupar os grupos que se apresentariam em “naipes”. 

Dessa forma, as apresentações organizaram-se da seguinte maneira: trio entre Pedro 

Sollero (guitarra preparada), Mariana Carvalho (piano preparado) e eu mesma (guitarra 

preparada); duo de vozes entre Inés Terra e Lílian Campesato; duo Coz (Migue Antar e 

Fábio Manzione, bateria e percussão); duo de contrabaixos acústicos entre Migue Antar 

e Alex Dias. 

 

b) Participação no Música Insólita 

O Música Insólita foi criado por Fabiano Pimenta (MG) e, segundo ele, o grupo online 

“foi concebido para coligir e apinhar trabalhos, lançamentos, instalações, indicações e 

eventos de ruído, industrial, eletrônica de potência, circuit-bending, música concreta, free 

jazz, acusmática, atonal, binaural, field recording, experimento e improviso eletrônico ou 

eletroacústico de artistas e selos do Brasil”. Em 2018, o Música Insólita deu início a uma 

série de apresentações online de vídeo-performances, convidando dois artistas a cada 

edição. Pimenta convidou a mim e a Verjault, artista improvisador do Rio de Janeiro, para 

participarmos da edição do dia 11 de maio. Ambos gravamos vídeos de improvisações 

inéditas de no máximo 15” os quais foram exibidos online, via facebook10, na data 

combinada. O organizador também preparou uma espécie de entrevista conosco, a qual 

foi posteriormente postada virtualmente11. Participar do Música insólita foi uma 

experiência interessante, uma vez que, pela primeira vez, eu gravava uma performance 

de improvisação para ser assistida por um público a posteriori e sem a presença deles 

enquanto improviso. Isto implicou em lidar com uma série de questões que concernem 

aos modos de uso, como, por exemplo, pensar previamente na preparação do ambiente da 

improvisação, levando em consideração a gravação de um vídeo; o fato de poder realizar 

mais de uma gravação e escolher a que mais me agradou; poder realizar edições 

posteriores no áudio e no vídeo; passar pela experiência de não tocar para um público 

                                                             
10 Apresentações: < https://www.facebook.com/events/1679153565533236/?active_tab=about > Acesso 

em 01 de outubro de 2018.  
11 Entrevistas: < https://www.facebook.com/notes/m%C3%BAsica-ins%C3%B3lita/entrevistanahnati-

francischini-daniel-alves/1503291703129782/> Acesso em 01 de outubro de 2018 

https://www.facebook.com/events/1679153565533236/?active_tab=about
https://www.facebook.com/notes/m%C3%BAsica-ins%C3%B3lita/entrevistanahnati-francischini-daniel-alves/1503291703129782/
https://www.facebook.com/notes/m%C3%BAsica-ins%C3%B3lita/entrevistanahnati-francischini-daniel-alves/1503291703129782/
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presente. Assim, posso dizer que o resultado final desta improvisação foi um tanto 

inusitado e bastante diferente de uma apresentação que se dá junto a um público e isento 

das preparações ora mencionadas.    

 

c) Participação na coletânea Feminoise Latinoamérica Vol. 3 

O Feminoise Latinoamérica consiste em um grupo de artistas mulheres, o qual teve o 

seu início em Buenos Aires, Argentina. O grupo possui forte engajamento político no que 

diz respeito aos direitos das mulheres e procura dar visibilidade ao trabalho musical de 

mulheres, especialmente no campo da música experimental.  Dessa forma, o Feminoise 

tem organizado uma série de coletâneas online e independentes, as quais reúnem os 

trabalhos de diversas artistas latino-americanas. Em junho desse ano, foi organizada a 

terceira edição desta coletânea12, a qual participei com uma versão reduzida do áudio da 

vídeo-performance no Música Insólita. Participar desta atividade foi muito importante, 

uma vez que entrei em contato com diversas artistas experimentais cujo trabalho não 

conhecia, além de entrar em contato com o próprio grupo Feminoise de Buenos Aires. 

Conhecer virtualmente algumas integrantes do Feminoise foi imprescindível para que, 

conforme será visto, eu pudesse posteriormente me apresentar na cidade, em setembro. 

 

Apresentações em Buenos Aires 

À princípio, minha viagem à Buenos Aires se daria em função da participação de 

integrantes da KairosPania no Simpósio Internacional de Arte Sonoro da Universidade 

Tres de Febrero (UNTREF)13 os quais apresentariam um artigo sobre a peça-performance 

Delfina. Contudo, também surgiu a oportunidade de me apresentar com músicos da cena 

experimental de Buenos Aires. Esta viagem proporcionou experiências importantes para 

a minha formação em diversos aspectos não só em relação à minha formação acadêmica, 

mas também à minha formação artística. Conheci, dentre outras coisas, a dinâmica da 

cena de Buenos Aires, suas dificuldades com a manutenção de espaços independentes, a 

diversidade de suas práticas, o envolvimento de seus frequentadores e um pouco de sua 

                                                             
12 Participo com a segunda faixa na coletânea, chamada Serenidade Insólita e com o nome do meu projeto 

solo de experimentação sonora chamado Teratosphonia:  < 

https://sisterstriangla.bandcamp.com/album/feminoise-latinoamerica-vol-3 > Acesso em 05 de outubro de 

2018. 
13 Site do simpósio < https://artesonoro.untref.edu.ar/ > Acesso em 29 de setembro de 2018. 

https://sisterstriangla.bandcamp.com/album/feminoise-latinoamerica-vol-3
https://artesonoro.untref.edu.ar/
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forma de pensar e fazer a música experimental e a improvisação. Foram cinco principais 

atividades: 

1) participei como ouvinte do simpósio14, assistindo a comunicação dos colegas e de 

outros pesquisadores, como: La serie ¿Música? - arte sonoro desde contextos locales 

(Fernando Iazzetta y Lilian Campesato ); El ethos barroco en el arte sonoro chileno. 

Implicaciones del sonido, tecnología y performance (Renzo Filinich Orozco y Mónica 

Salinero Rates); Proceso y resultados del proyecto 'EDIPA - Escucha y Danza: 

interacción / percepción /acción'. Prácticas colectivas y conceptuales en torno al sonido 

(José Miguel Candela y Georgia del Campo), entre outros. 

2) Duo com Javier Bustos no El Club de los Miércoles, em 5 de setembro15. Entrei em 

contato com Bustos uma vez que o conheci no II Festival Internacional de Música 

Experimental, em 2016, quando o músico veio se apresentar no Brasil. Assim, 

organizamos uma apresentação conjunta em duo, no espaço Zaguán Sur (Balvanera, 

Buenos Aires). A experiência de tocar com Bustos foi muito importante, uma vez que ele 

é um artista que lida com a luthieria experimental e música computacional, fazendo uso 

de diversos instrumentos inventados e efeitos eletrônicos. Por isso, em relação às 

sonoridades, procurei explorar outros materiais, além dos que eu estava acostumada. 

3) Solo no Feminoise Latinoamérica, na Una Casa (San Telmo, Buenos Aires) em 6 de 

setembro16. Como previamente mencionado, participar da coletânea realizada pelo grupo 

possibilitou o contato com ele. Assim, da mesma forma que entrei em contato com Bustos 

para combinar uma data de apresentação, entrei em contato com o Feminoise. As 

integrantes organizaram uma apresentação comigo e com outras artistas do próprio 

coletivo. Apresentar-me neste evento foi uma experiência muito diferente das que tive até 

hoje, não só porque seria minha primeira apresentação solo fora do Brasil, mas porque 

estava bastante envolvida com o grupo, conhecendo seus trabalhos e suas posturas 

políticas.  

4) Duo com Cecília Quinteros na Casa Tres Arroyos (Villa Crespo, Buenos Aires), em 9 

de setembro. Apesar de já conhecer o trabalho de Quinteros, entrei em contato com a 

                                                             
14 O certificado de participação encontra-se no Anexo III deste relatório. 
15 Link com divulgação https://www.facebook.com/events/1744020208978388/ > Acesso em 01 de outubro 

de 2018. 
16 Link com divulgação < https://www.facebook.com/events/2029153597102984/> Acesso em 01 de 

outubro de 2018. 

https://www.facebook.com/events/1744020208978388/
https://www.facebook.com/events/2029153597102984/
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artista via indicação de colegas que já haviam se apresentado com ela (como Mariana 

Carvalho e Natacha Maurer). Improvisar com Quinteros também foi uma experiência 

única em relação ao uso de técnicas e sonoridades, uma vez que nunca havia realizado 

um duo junto a uma violoncelista habilidosa como ela. 

5) Apresentações junto à Kairospania Companhia Cênico Sonora. Desde quando 

soubemos da notícia da apresentação do artigo no simpósio, combinamos com a Casa 

Muñecas (Villa Crespo, Buenos aires) de realizar a estreia de Delfina em Buenos Aires. 

Além desta data, consegui combinar uma outra com o Zaguán Sur, quando eu já estava 

na cidade (mesmo lugar onde me apresentei com Javier Bustos). As duas apresentações 

foram muito interessantes e para públicos distintos: na primeira ocasião, o público era 

mais reduzido, jovem e envolvido com atividades artísticas; na segunda, por sua vez, o 

público era mais diversificado e frequentador de espaços alternativos. Apesar das 

diferenças, tivemos reações positivas em ambas apresentações. E, para nós, como 

performers, foi muito importante apresentar para um público presente, uma vez que 

realizamos ensaios fechados por muitos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

1.2.Especificações da guitarra elétrica17 

 

Figura 4: partes da guitarra elétrica. Fonte www.GuitarBattle.com.br 

 

1. Corpo 

2. Ponte  

3. Captador da ponte 

4. Captador do meio 

5. Captador do braço 

6. Roldana 

7. Trastes 

8. Casa 

9. Braço 

10. Parafuso para regulagem do tensor 

11. Tarraxas 

12. Mão ou Headstock 

13. Abaixador de corda 

14. Capotraste 

15. Marcação das casas 

16. Cordas 

17. Escudo 

18. Alavanca 

19. Chave seletora 

20. Volume 

21. Tone 

22. Jack de entrada 

                                                             
17 Tanto a bula quanto a figura foram retiradas do artigo do guitarrista Danis Warren para o site Guitarbatle. 

<http://www.guitarbattle.com.br/licoes/2684-aprendendo-guitarra-parte-1-as-partes-da-guitarra.html> 

Acesso em 27 de setembro de 2018 

http://www.guitarbattle.com.br/licoes/2684-aprendendo-guitarra-parte-1-as-partes-da-guitarra.html
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2.  APRESENTAÇÕES DOS/AS PERFORMERS 

DA GUITARRA 
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2.1   Circuito de Improvisação Livre 

Uma vez que, conforme mencionado, organizei um evento do Circuito de 

Improvisação Livre dedicado à guitarra experimental e o qual teve extrema importância 

para a geração de materiais para esta pesquisa, cabe introduzir ao/a leitor/a, ainda que de 

forma breve, um pouco da história deste coletivo. Existindo desde 2011, o Circuito de 

Improvisação Livre (CIL) pode ser definido como uma série de eventos de música 

experimental, focados sobretudo na chamada improvisação livre, organizados de forma 

autônoma e sem fins lucrativos, por um grupo difuso de músicos integrantes desta cena. 

Segundo o pesquisador Mário del Nunzio, trata-se de: 

um coletivo aberto e descentralizado: não há uma pessoa responsável pelo Circuito, e, 

nem mesmo, há um grupo fixo de colaboradores; o funcionamento se dá pela existência 

de um núcleo que realiza ações específicas (em geral, organização de apresentações), 

núcleo este cuja constituição é mutável, de acordo com a disponibilidade dos 

participantes, e aberto à inclusão, informal, de novos interessados. Ainda assim, há 

algumas pessoas cuja associação contínua à empreitada transforma-as, em certa medida, 
em seus representantes; assim, assumem tarefas relacionadas à organização de atividades 

e respondem a convites feitos ao Circuito. (DEL NUNZIO, 2017, p. 138) 

 

 Não há espaço definido para a realização de seus eventos, sendo costume 

acontecer em diferentes lugares da cidade de São Paulo e seu entorno, frequentemente 

próximos às residências daqueles que se propõem a realizá-lo. Por exemplo, o CIL já 

aconteceu em bares (Hotel Bar, Trackers, Gambalaia), associações e centros culturais 

(Centro Cultural São Paulo, Associação Cultural Santa Cecília, Espaço Cultural Bela 

Vista), espaços independentes (Ibrasotope), espaços públicos (no bairro de Pompéia, 

numa viela), bibliotecas (Biblioteca Mário de Andrade), entre muitos outros.  

A iniciativa surgiu de um grupo de músicos improvisadores que tanto desejavam 

encontrar espaços que aceitassem abarcar o tipo de música que fazem, quanto movimentar 

literalmente o surgimento de um circuito de improvisação na cidade. Pode-se mencionar 

como primeiros fomentadores destes eventos, músicos como Thiago Salas Gomes, Luís 

Galvão, Leila Monsegur, Daniel Carrera, Cadós Sanches, Rômulo Alexis, Márcio Gibson, 

entre outros.  

Mais detalhadamente em relação à organização das apresentações, Del Nunzio 

explica que, no início do coletivo, elas se davam “de acordo com um sistema de curadoria 

única” (DEL NUNZIO, 2017, p. 139), no qual mensalmente alguém ficaria responsável 

tanto pela “seleção dos participantes e da definição das formações, quanto do contato com 
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os espaços que receberiam as apresentações” (idem). Em seguida, este curador escolheria 

quem daria prosseguimento às próximas apresentações.  Isso contribuiria, ainda segundo 

o pesquisador, com uma diversificação tanto dos organizadores quanto dos participantes 

do evento, fomentando a “troca de experiências e desenvolvimento artístico dos 

participantes” (idem). Com o decorrer dos primeiros seis meses de existência do CIL, 

“partiu-se para um momento em que se afinidades artísticas se tornaram mais delineadas, 

de modo que determinadas formações poderiam ser concebidas para contemplar 

determinados anseios dos participantes” (idem), possibilitando, assim, a existência de 

alguns eventos específicos, como a SPIO (São Paulo Improvisadores em Orquestra) e a 

Orquestra de Música Normal; eventos de caráter mais “temático”, como a série Duos e 

as recentes edições dedicadas a algum instrumento, como o Circuito de Improvisação 

Livre guitarrísitco e o Circuito de Improvisação Livre violonístico. Atualmente, o CIL 

conta tanto com integrantes do início de sua existência quanto com novos colaboradores. 

Os eventos continuam ocorrendo mensalmente, na cidade de São Paulo e Santo André e 

eventualmente em outras cidades, como Jundiaí.    

Neste ensejo, é possível encaminhar esta breve introdução sobre o CIL para os 

dois eventos que incidem diretamente na realização desta pesquisa: o Circuito de 

Improvisação Livre Duos #02 e o Circuito de Improvisação Livre guitarrístico #01, 

ambos realizados em março deste ano. O segundo, conforme dito, foi organizado por mim 

sobretudo em função da pesquisa. A menção ao primeiro, por sua vez, se dá sobretudo 

por conta da apresentação de Luís Galvão (organizador da série Duos) e o qual não pôde 

participar do primeiro. Uma vez que Galvão é um dos guitarristas aqui estudados, 

considerei importante aproveitar a realização de seu evento para assistir à sua 

performance, bem como obter registros dela. 

A título de organização, separei este tópico em dois. Na primeira parte, falarei do 

Circuito de Improvisação Livre guitarrístico #01, detalhando, dentre outras coisas, como 

se deu a sua organização e realização, eventuais dificuldades e, principalmente, 

realizando uma descrição breve de todas as apresentações. Esta descrição de dá, conforme 

será detalhado, em função da intenção de realizar um levantamento dos diferentes modos 

de uso observados. Como dito, não foi possível realizar uma análise aprofundada de todos 

os guitarristas que participaram, e, por isso, algumas delas estarão mais breves di que 

outras. Na segunda parte, por sua vez, falarei do Circuito de Improvisação Livre Duos 

#02, sobretudo para detalhar a performance de Luís Galvão.   
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 2.1.1 Circuito de Improvisação Livre guitarrístico #01 

Em 24 de março, num sábado, aconteceu a primeira edição do Circuito de 

Improvisação Livre dedicado à guitarra experimental. Considero esta atividade uma das 

mais importantes que realizei nestes primeiros meses de pesquisa, pois não só pude ter 

experiências com produção e curadoria, como também reunir o máximo possível de 

guitarristas estudados nesta pesquisa. Não menos importante, o evento foi imprescindível 

em relação à geração de um material audiovisual inédito, os quais me auxiliaram nas 

reflexões a respeito das performances e dos modos de uso. Participaram dessa edição 

Mário del Nunzio, Thiago Salas Gomes, Máquina Híbrida (Lúcia Esteves e Alexandre 

D’Elboux), Discórdio (Daniel Mendes e Martin Herraiz), naøs (Sérgio Abdalla e 

Henrique Chiurciu), Paulo Hartmann e Matthias Koole.  

Comecei a organizar o evento primeiro combinando uma data com o Ibrasotope 

Música Experimental, para assim poder convidar os/as performers com certa 

antecedência. Muitas questões organizativas, como a ordem do line up, duração das 

apresentações, horários reservados para passagens de som, riders das apresentações, entre 

outros, somente puderam ser consideradas na medida em que as apresentações eram 

confirmadas A divulgação do evento realizou-se pela internet (por meio da página do CIL 

no facebook, no instagram, entre outros). 

No dia do evento, foi necessário realizar algumas tarefas. Dentre elas, cabe 

mencionar a da iluminação do espaço, uma vez que era necessário gravar os vídeos e 

posicioná-los adequadamente. Além disso, era minha função auxiliar os/as performers 

com a passagem de som e, no decorrer das apresentações, preservar o andamento dos 

acontecimentos, uma vez que o Ibrasotope tinha um tempo bastante restrito para realizar 

o evento. 

Como brevemente mencionado, as apresentações propriamente ditas foram 

organizadas usando com critério objetivo o fato de eu ter ou não acesso a materiais 

audiovisuais dos/as guitarristas, bem como se este material satisfazia as necessidades 

desta pesquisa. Por exemplo, Paulo Hartmann e Matthias Koole apresentaram-se solo, 

uma vez que pouco material audiovisual se encontra disponível na internet sobre eles 

(principalmente de Hartmann). Outros/as performers da guitarra (Esteves, D’Elboux, 

Herraiz, Abdalla e Chiurciu) apresentaram-se cada um com seu respectivo projeto em 

duo, ainda que interessasse observar modos de uso de cada um individualmente. Em 
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relação à Mário del Nunzio, apesar de não querer desprivilegiá-lo não o colocando numa 

apresentação solo, assim o fiz em função das condições do evento, uma vez que, além de 

já haverem muitas apresentações e pouquíssimo tempo para realizá-las, Del Nunzio é o 

improvisador cujo trabalho tenho observado há mais tempo. Portanto, mostrou-se mais 

importante privilegiar os grupos e guitarristas cujo trabalho eu menos conhecia e que não 

tinha certeza se poderia reuní-los novamente. Um exemplo deste caso é o de Matthias 

Koole, cuja apresentação, à princípio, não estava planejada para acontecer no evento, uma 

vez que o músico reside em Minas Gerais. No entanto, o músico participou do evento 

porque, coincidentemente naquele final de semana de realização do CIL guitarrístico, ele 

estaria na cidade. 

Detalhando os critérios utilizados para a realização de uma espécie de “curadoria” 

do evento, é importante mencionar que fazia sentido reunir artistas com práticas bastante 

diversas. Sobre isso, cabe aqui um breve comentário sobre cada uma delas. Em relação 

ao primeiro grupo, o guitarrista Mário del Nunzio comumente faz uso de uma pedaleira 

de efeitos e também de objetos associados à guitarra (como um canivete, lata de cerveja 

e outros objetos metálicos). No meu caso, predominantemente, faço o uso de preparações 

no instrumento (ainda que não permanentes), tocando-o com objetos diversos (materiais 

metálicos, serra de cortar cano, lixas, entre outros). Já Thiago Salas, apesar de o evento 

ser dedicado à guitarra experimental, faz uso de um violão modificado e amplificado. O 

Máquina Híbrida, por sua vez, composto pela guitarrista e compositora Lúcia Esteves e 

o guitarrista Alexandre D’Elboux, com certa frequência faz uso de uma pedaleira 

multiefeitos como instrumento, além, evidentemente, da guitarra elétrica. Já o Discórdio, 

composto pelos músicos Daniel Mendes e Martin Herraiz, predominantemente se 

apresentam cada um com uma guitarra e pedais de efeitos. Paulo Hartmann, por sua vez, 

comumente faz uso de objetos e preparações diversas no instrumento, também variando 

o uso de diferentes guitarras a cada performance ou na mesma performance. Já Matthias 

Koole com grande frequência faz uso de uma guitarra e de uma pedaleira multiefeitos, 

bem como de objetos que encontra próximos ao seu local de apresentação (como latas de 

cerveja vazias). Por fim, o naøs, composto por Sérgio Abdalla e Alexandre Chiurciu, faz 

um uso mais diversificado de seu sistema de instrumentos. Além das guitarras e de 

amplificadores e pedais dispostos de forma caótica pelo espaço, os músicos também 

fazem uso de objetos que, quando amplificados, contribuem para a realização de sons de 
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elevadíssimas alturas (no caso da apresentação neste CIL, uma cadeira de metal 

enferrujada e um bloco de alumínio, ambos associados a um arco de violoncelo).  

 

*** 

Nas páginas que seguem, exponho uma descrição breve realizada sobre cada 

apresentação, acompanhada de comentários gerais acerca dos modos de uso. O intuito 

disso é o de não só listar técnicas ou instrumentos usados pelos/as performers da guitarra, 

pontuando possíveis semelhanças e diferenças, mas principalmente de começar a delinear 

com maior precisão os modos de uso. Para isso, está sendo levando em consideração, a 

maneira como as performances foram conduzidas, conforme detalhado na introdução 

deste relatório. Se assim desejado pelo/a leitor/a, será possível acompanhar a descrição 

de cada performance assistindo ao seu respectivo vídeo. Como afirmado anteriormente, 

o registro do Circuito de Improvisação Livre Guitarrístico #01 foi disponibilizado em 

uma playlist no Youtube. Os links para esta playlist, bem como de cada apresentação 

estarão indicados ao longo de todo o relatório, seja na forma de rodapé, seja no corpo do 

texto. 

2.1.1.1 Trio Mário del Nunzio – Natália Francischini – Thiago Salas18 

Figura 5: Da esquerda para a direita Natália Francischini, Thiago Salas e Mário del Nunzio. Foto por Carla Osmarin 

 

                                                             
18 Link para o vídeo da apresentação: < https://youtu.be/XDQXcSyybOg > Acesso em 24 de setembro de 

2018. 

https://youtu.be/XDQXcSyybOg
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Disposições dos/as performers e instrumentos: Del Nunzio, com guitarra apoiada de 

forma usual, sobre a perna direita, pedaleira à frentre; eu, com guitarra deitada sobre 

as pernas; Salas, com violão modificado, também deitado sobre as pernas. 

Amplificadores atrás. Performers voltados para o público. 

Pelo menos nos dois primeiros minutos, Del Nunzio faz uso sobretudo de uma 

palheta, ao mesmo tempo em que eu associo objetos à guitarra (como uma cartela de 

remédios). Thiago Salas parece tocar diretamente no instrumento, não fazendo uso de 

objetos extensores19. Em relação aos sons, com a mão direita, Del Nunzio toca de maneira 

bastante enérgica, golpeando o instrumento, puxando e esticando as cordas; com a mão 

esquerda, toca nos trastes de maneira muito similar ao uso tradicional, porém a sua 

intenção não é a de produzir notas, mas de percutir no instrumento. No meu caso, apesar 

do uso da distorção, sobressaem-se os ruídos de ataques, não possíveis de serem 

amplificados, isto é, é possível ouvir os sons do próprio corpo do instrumento, os quais 

não estão mediados pelo alto-falante. Convém mencionar que tal situação também ocorre 

em relação aos sons de Del Nunzio, dada a intensidade com que ele golpeia as cordas.  

Em relação ao que se observa até os 04’ de performance, existem objetos 

extensores tanto na mão direita quanto na mão esquerda dos/as improvisadores/as. Por 

exemplo, na direita de Salas e eventualmente, de Del Nunzio, temos palheta ou dedais. 

Na esquerda, objetos cuja função é análoga a de um slide20.  

Cabe aqui uma digressão, expondo constatações em relação ao uso mais 

tradicional das mãos esquerda e direita. Esta última, associada ou não a objetos 

extensores, ataca o som, enquanto que a segunda, igualmente, não produz o som, mas as 

características do som (uma vez que a mão esquerda predominantemente manipula o 

tamanho das cordas, isto é, modula o som).  

Apesar disso, na performance, eu mesma faço um uso não tão tradicional das 

mãos. Uma vez que seguro com a mão esquerda uma serra e toco com ela na região do 

braço da guitarra, e, com a mão direita “abafo” as cordas, o que ocorre é uma certa 

                                                             
19 Por objetos extensores, refiro-me aqui a extensões do corpo quaisquer, objetos que sejam usado para 

excitar a guitarra. Exemplos: palheta, cartela de remédios, lata de cerveja, diapasão, corda, entre outros. 
20 O slide é um pequeno cilindro de metal o qual pode ser encaixado em um dos dedos da mão esquerda. A 

técnica consiste em “deslizar” de um acorde (ou conjunto de notas) para outro. Pode-se realizar esta técnica 

também sem o objeto slide. Neste caso, consistirá em, numa mesma corda, deslizar de uma nota para outra. 

Desta maneira, a técnica pode ser realizada tanto com a mão esquerda quanto com a direita (neste caso, é 

mais comum utilizar os dedos indicador e médio).  
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inversão: a mão esquerda, ora modulante, torna-se excitadora, uma vez que a serra é usada 

para atacar as cordas; a mão direita, ora excitadora, torna-se modulante (“abafa” as 

cordas, ou seja, apoiar e segurar as cordas com a mão direita, modifica o tamanho de sua 

região vibrante). Evidentemente, tal inversão não é absoluta. Mário del Nunzio e Salas, 

de certa forma, também realizam esta inversão, porém é a própria mão esquerda que 

alterna de moduladora para excitadora das cordas. Existe um uso hibrido dos objetos, 

entre ser o excitador e o modulador do vibrante: por exemplo, é possível “bater” com um 

slide, ou algo análogo, e movê-lo imediatamente. Isso acontece na performance por volta 

dos 05’, quando Salas faz uso de um pequeno objeto (de difícil identificação pelo vídeo) 

e eu mesma faço uso de um objeto redondo de metal. 

Por volta dos 07’, Del Nunzio está usando um efeito de pedal de expressão, cujo 

parâmetro controlado é provavelmente o volume ou o timbre (realizando uma filtragem 

do som). Num dado momento, Salas e Del Nunzio realizam desafinações. O primeiro, 

girando as tarraxas e o segundo, usando a alavanca. Em um uso mais tradicional da 

guitarra, a alavanca é comumente associada à modulação das cordas, todavia, por volta 

dos 12’, Del Nunzio faz uso dela como um excitador.   

Cabe aqui uma segunda digressão em relação aos pedais. A princípio, existem dois 

tipos principais: os que funcionam por footswitch e os que são pedais “de expressão”. O 

primeiro aciona um efeito que se mantém ligado permanentemente até que o/a performer 

aperte novamente o botão e o desligue. O pedal de expressão, por sua vez, está mais 

associado ao controle em tempo real de um parâmetro, como timbre, altura (whammy) e 

volume. O pedal e expressão, portanto, ainda, emula uma certa gestualidade. Um exemplo 

emblemático de um uso gestual dos pedais (tanto o de expressão quanto o footswitch) é o 

da peça Serenata Arquicúbica (2008), do próprio guitarrista Mário del Nunzio aqui 

discutido. 
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2.1.1.2 Máquina Híbrida (Lúcia Esteves e Alexandre D’Elboux)21 

Figura 6: Foto por Carla Osmarin 

Disposição dos/as performers e instrumentos: Lúcia Esteves com a guitarra apoiada de 

forma usual sobre as pernas. Alexandre D’Elboux fazendo um uso incomum da pedaleira 

multiefeitos, apoiando-a sobre as pernas. Amplificadores atrás dos/as performers e 

performers voltados para o público. 

Em relação ao uso da pedaleira multiefeitos nesta apresentação, é cabível iniciar 

esta descrição com um breve comentário. Deve-se ter em vista que, à princípio, os 

potenciômetros não foram projetados originalmente pensando em sua manipulação em 

tempo real, uma vez que eles fixam uma determinada configuração. Para realizar esta 

manipulação, existem os pedais. Todavia, assim como tornou-se comum no noise, nesta 

performance, D’Elboux modifica os parâmetros em tempo real. 

A guitarra de Esteves está precisamente afinada e a guitarrista faz uso de 

dedilhados e gestos com pestanas. Outro uso comum nesta performance é o do diapasão, 

o qual Esteves transforma tanto em um slide, manipulando-o com a mão direita, quanto 

acoplada no braço da guitarra por entre as cordas, fazendo-o adquirir uma função análoga 

a do capotraste. Esteves também faz uso do botão de volume, produzindo um efeito que 

remete a espécies de fade in’s/ fade out’s. Num certo instante, parece usar uma corda solta 

por baixo do encordoamento, na região da ponte, produzindo ruídos. 

                                                             
21 Link para o vídeo da apresentação: < https://youtu.be/1CRfk8PV5b8 > Acesso em 24 de setembro de 

2018. 

https://youtu.be/1CRfk8PV5b8


32 
 

Nesta altura da apresentação cabe um outro comentário-digressão em relação à 

pedaleira de D’Elboux. Num certo sentido, a pedaleira não produz sons novos e o seu 

papel, à princípio, é o de processar  ou modular o som22. Apesar disso, pode-se dizer que 

existe um uso da pedaleira que realmente dá a impressão de produção de sons novos, 

como quando se aciona um efeito oitavador23 ou quando se liga e desliga o volume 

repetidamente, comandando a audição do ataque do som. Portanto, da forma como 

D’Elboux faz uso de sua pedaleira, ela se torna um instrumento de fato e não uma mera 

criadora de ambientes. O pedal footswitch, num certo sentido, é um criador de ambientes, 

uma vez que ele mantém acionado um efeito permanentemente. Já o pedal de expressão 

não o faz com a mesma intensidade.  

Esteves também faz uso de um ebow24 ao mesmo tempo em que modifica a tensão 

das cordas da guitarra. O ebow é uma espécie de excitador contínuo, uma vez que ele 

artificialmente provoca vibrações nas cordas da guitarra. Aqui, a guitarrista faz uso do 

aparelho explorando as minucias dos harmônicos parciais. Porém, ela também faz um uso 

incomum do objeto: ela direciona o lado que o ebow aciona as cordas passando-o por 

todas elas, produzindo um efeito análogo ao de um arpejo. Associa a este material sonoro 

a ação de alterar repetidamente as chaves do captador. 

Mais uma digressão se faz necessária: esta chave, por sua vez, foi originalmente 

projetada para auxiliar o/a guitarrista na alteração da captação da guitarra durante a 

performance. Isto é, ela torna possível enfatizar a captação de diferentes regiões da parte 

excitante das cordas da guitarra, combinando ou não captadores diferentes. Dependendo 

do modelo da guitarra, ela pode possuir de um a quatro captadores, assim, as chaves 

permitem enfatizar o som tanto da região mais próxima do braço da guitarra, quando da 

ponte, e também de diferentes combinações entre eles. Dessa forma, é possível dizer que, 

como um pedal de footswitch, as chaves acionam diferentes ambiências ou timbres do 

som. A maneira como Esteves faz uso das chaves é acionando estes ambientes de forma 

bastante gestual25, aproveitando-se da mudança repentina de timbres para improvisar. 

                                                             
22 A não ser que se faça uso dos pedais na forma de no-input, muito comum na chamada música noise e 

suas variações, no qual se associam vários pedais ligados todos pelo output. 
23 O efeito chamado oitavador é capaz de gerar outas oitavadas a partir daquela realizada pelo/a performer. 
24 O ebow é um dispositivo eletrônico o qual, quando aproximado das cordas da guitarra, é capaz de gerar 

um campo eletromagnético e vibrá-las. Tal aparelho possibilita sustentar o som de uma nota por um tempo 

maior do que o que a guitarra é capaz sendo tocada normalmente.  
25 Na verdade, este gesto é bastante comum no rock. O guitarrista Randy Roads, na década de 1980, foi um 

dos primeiros a fazer um uso gestual das chaves dos captadores, entretanto, alternando entre um captador 



33 
 

Pode-se comparar esta atitude com o uso que Del Nunzio faz de seu footswitch e 

D’Elboux de sua pedaleira: realocam-se os elementos que à princípio estão associados a 

modificação de ambiente dando-lhes uma função que se desdobra discursivamente muito 

mais como gesto do que como a manipulação de diferentes ambiências.  

 

2.1.1.3 Discórdio (Daniel Mendes e Martin Herraiz) – Suíte do Suor26 

Figura 7: Martin Herraiz e Daniel Mendes. Foto por Carla Osmarin 

 

Disposição dos performers e instrumentos: tanto Daniel Mendes quanto Martin Herraiz 

com as guitarras apoiadas de forma usual sobre as pernas. Pedais de efeitos dispostos 

na frente e amplificadores dispostos atrás dos performers. Estes últimos encontram-se 

voltados para o público. 

Sessão I (00’00’’ – 07’05’’)  

Poderia ser dito que o inicio da performance soa titubeante, como se os performers 

estivessem testando possibilidades em pequenas digitações. Detalhando como se inicia, 

Herraiz executa um slide quase inaudível. Logo em seguida, executará duas frases 

melódicas descendentes de poucas notas. Cada frase é respondida, imediatamente ao seu 

                                                             
ligado e outro desligado. Isto era possível porque o músico fazia uso de uma guitarra flying V, cuja 

construção facilitava a adoção de tal recurso. 
26 Link com o vídeo da apresentação: < https://youtu.be/hkIkby9n_H4 > Acesso em 24 de setembro de 

2018. 

https://youtu.be/hkIkby9n_H4
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fim, por sweeps27 de Mendes - o primeiro ascendente e o segundo descendente. Do ponto 

de vista do modo de uso, seria importante mencionar que se tratam de técnicas muito 

idiomáticas do instrumento.  O slide consiste em tocar uma nota e arrastá-la com a mão 

esquerda em direção a outra, sem reiterar o gesto de ataque da mão direita, conforme 

mencionado. Seria interessante constar uma certa potência desta técnica em mascarar o 

caráter estriado do instrumento, uma vez que, com agilidade, disfarça-se a presença dos 

trastes. Já o sweep consiste numa espécie de arpejo tocado muito rapidamente. Esta 

técnica requer que a palheta se mova numa direção única, o que implica que o ataque de 

cada nota soe muito próximo dos demais, quase se misturando. Mesmo no rock ou no 

jazz, poderia ser dito que o sweep, assim como o slide, é mais gestual do que figural. Isto 

é, importa a ação e não tanto as notas. 

 A performance segue com materiais similares até que por volta dos 30” acontece 

uma imitação explicita: Herraiz faz um gesto que enfatiza (melódica e harmonicamente) 

um intervalo de semitom, o que Mendes também faz em seguida, numa região mais aguda 

do instrumento. Neste mesmo instante, fazendo uso do potenciômetro de volume, este 

segundo introduz gradativamente a distorção que, a partir daí, predominará. Acerca do 

gesto de Herraiz, poderia ser acrescentado que o intervalo de semitom é transformado 

num uníssono, uma relação entre notas possível de ser realizada na guitarra. Outra 

imitação poderia ser destacada: um slide ascendente imediatamente em seguida do outro, 

aos 42”.  

A partir do 1’, a performance se eleva em intensidade. Uma das ações associadas 

a isso são os golpes mais fortes que “sujam” o som em alguns sentidos. Isso torna o ataque 

mais perceptível. É curioso notar ainda que, quando se toca na guitarra uma nota com 

muita força, ocorre uma mínima oscilação das frequências. Pode-se arriscar dizer que este 

é um exemplo do uso “ao limite” da técnica tradicional: são tocadas notas, com palheta, 

na postura tradicional, todavia, através da força, é possível obter a instabilidade das 

frequências. Dois outros elementos poderiam ainda ser indicados como emergentes nesta 

passagem da performance: começam a ser usadas notas mais graves, bem como cada um 

dos performers passa a tocar mais de uma nota simultaneamente com mais regularidade.  

                                                             
27 A técnica sweep picking consiste em mover a palheta como uma “vassoura” (do inglês sweep: varrer). O 

movimento deve ser combinado com outro correspondente pela mão esquerda, a qual deve produzir uma 

série de notas de sonoridade rápida e fluida. É necessário total sincronismo entre as duas mãos para se obter 

o efeito de forma fluente. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Palheta
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A partir daí, fica mais explícito que Herraiz faz uso de um efeito de modulação 

(phaser ou chorus.).  

Seguem-se outras contaminações imitativas: por volta dos 2’, tremolo picking28; 

por volta dos 2’50”, um período baseado sobretudo em sons abafados, provenientes 

possivelmente de palm mutes29 e/ou ghost notes30. Por volta dos 3’, ocorrem 

contaminações de um ponto de vista menos técnico e mais em relação à a energia 

empregada na execução: ambos tocam com certo frenesi, dinamizando, dando mais 

movimento ao fluxo da performance. Assim segue (com estas contaminações e maior 

intensidade) até por volta dos 4’. 

Entre 4’ e 4’50”, assim como entre 5’25” e 6’, o resultado sonoro do que realiza 

Mendes é de uma textura contínua, ainda que ele esteja golpeando continuamente o 

instrumento. Isso possivelmente por conta da distorção, a qual comprime o som da 

guitarra e favorece a sensação de continuidade. Poderia ser dito que acima desta textura 

Herraiz executa gestos, intervenções regulares, no entanto sucintas e das quais ouvimos 

quase que somente o ruído de ataque, soando percussivamente. Isso denota uma aparente 

contradição: quando se sobrepõe uma guitarra limpa e outra distorcida, é a limpa que 

ganha proeminência. Isto porque é na guitarra limpa que as sutis variações entre os ruídos 

são melhor percebidas, enquanto a distorção favorece a mistura numa massa homogênea. 

Esta situação de complementaridade (a guitarra mais distorcida como “camada de fundo” 

e a mais limpa com ataques mais proeminentes) aparecerá novamente em outro momento 

do improviso.  

O minuto final desta seção não difere muito do que se passava anteriormente, a 

não ser pelo fato de que Mendes se queda menos na função de camada textural. Vale 

destacar que Mendes fez uso repetido de movimentos ascendentes e unidirecionais que 

poderiam ser comparados a um slide (neste caso, o meio do caminho entre a primeira e a 

última nota é golpeado repetidamente com palhetadas alternadas). Ao mesmo tempo, a 

                                                             
28 A técnica tremolo picking refere-se a repetidamente golpear com a lateral da palheta uma única corda em 

um ritmo constante. 
29 O que se chama de palm mute na guitarra, sobretudo no rock, é tecnicamente idêntico ou similar ao 

pizzicato do violão clássico. Consiste em, enquanto se toca, abafar as cordas com a lateral da palma da mão 

direita. Comumente alude-se a isto como “abafar” as cordas. 
30 Enquanto o palm mute consiste em abafar as cordas com a mão direita, a técnica das ghost notes consiste 

basicamente em fazê-lo com a mão esquerda. 
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mão esquerda de Herraiz salta abruptamente entre as regiões grave e aguda do braço da 

guitarra. 

Seção II (07’05” – 15’25”) 

Nesta seção, ocorre um abafamento no som de Herraiz, uma vez que o músico 

passa a fazer uso de distorção. Esta soará mais forte que a distorção de Mendes, o que 

permite depreender uma troca de “funções” antes instaurada na performance: Herraiz 

torna-se a camada mais textural e Mendes o gestual proeminente. Afirmar esta troca de 

“funções” parece uma análise composicional, mas vale reiterar que os músicos não estão 

apresentando uma composição. A pertinência deste comentário está em situar as situações 

da performance nos modos de uso. Poderíamos imaginar que tal relação entre as 

distorções dos músicos está diretamente associada às particularidades da guitarra: pelo 

fato de se tratar de uma performance envolvendo duas guitarras tocadas de modo 

semelhante (apoiadas da maneira usual na perna direita e tocadas sem preparações) o que 

torna mais evidente a diferença entre os sons de ambas é o quanto um é mais “sujo” que 

o outro. 

Por volta dos 7’40”, começa a se tornar recorrente uma característica até então 

inédita, que é a presença de sons longos, ou notas ruidosas. Isso se dará sobretudo com o 

uso de harmônicos por parte dos dois performers da guitarra, assim como no 

procedimento anteriormente mencionado de contaminação imitativa associada à técnica. 

Esta situação predomina, a não ser por um breve desvio de Mendes, o qual realiza sweeps 

(por volta dos 8”), rapidamente regressando ao material anterior. A partir dos 8’50”, o 

músico começa a realizar tappings31 “mudos” nas cordas graves com tendência ao 

movimento ascendente (do ponto de vista melódico-harmônico), o que predominará até 

10’50”. Os tappings de Mendes irão coexistir com as notas longas e os harmônicos de 

Herraiz até os 9’32”, quando este passa a usar a lateral da palheta para produzir ruídos 

nas cordas graves. Tal efeito ruidoso só é possível porque estas cordas, na guitarra, 

possuem estrias. 

Em meio à continuidade dos tappings “mudos”, ouve-se uma frase melódica 

aguda, realizada por Mendes (10’30”) que se transforma em explorações ruidosas na 

                                                             
31 Tapping ou two hand tapping é uma variação do ligado, ou técnica de notas ligadas, e consiste em 

utilizar uma ou as duas mãos para "martelar" (tap) notas na escala do instrumento, ligando-as. Com 

tal técnica, é possível adquirir grande velocidade entre as notas. 
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região dos captadores. Aos 11’45”, Mendes desprende do capotraste a corda mais grave 

tornando-a disponível para esticá-la com a mão esquerda e explorar sons que oscilam em 

frequência, em função do golpe que ele dá com ela no corpo da guitarra (a mão assume 

uma função originalmente atribuída a tarraxa ou a alavanca). Logo em seguida, Herraiz 

inicia o uso de pick tapping32 na região do captador mais próximo ao braço da guitarra, 

resultando em notas agudas. Ao mesmo tempo, Mendes abandona o material anterior e 

passa a pressionar uma das cordas contra os pequenos ímãs dos captadores, o que também 

resulta em sons agudos. 

Na marca dos 14’, os dois músicos tocam avidamente com a mão direita, saltando 

a mão esquerda de forma alternada por diferentes regiões do braço, deixando o fluxo da 

performance mais dinâmico, até que, entre 15’00 e 15’25”, retomam o fluxo do início da 

performance. Isso encerra a seção II. 

 Seção III (15’25” – 21’33”) 

Nesta seção, mais curta, Herraiz retoma a ideia de sons longos, predominante na 

seção II. Mais regularmente, entretanto, o músico agora toca mais de uma nota por vez, 

bem como oscila essas notas afrouxando e tencionando as cordas por meio das tarraxas. 

Por vezes, a oscilação de frequências implica em batimentos sobre os quais Herraiz 

intervém propositadamente. Enquanto isso, Mendes retoma alguns materiais que usou ao 

longo de toda a peça, em alguns momentos combinando-os de maneira inédita: faz uso 

abusivo de sweeps alternados com pequenas frases melódicas; realiza tappings “mudos”; 

se deixa contaminar por Herraiz realizando harmônicos e mexendo nas tarraxas; entre 

outros. Aos 19’06”, Mendes introduz uma novo som, que, do ponto de vista técnico, 

decorre de uma atitude gestual similar ao slap33, muito comum no baixo. O músico 

associa a esta técnica percussões sutis no corpo da guitarra, porém logo retorna às 

variações anteriores. 

Apesar da ampla variedade de sons retomados por Mendes e da exploração 

contínua de sons longos por Herraiz, os músicos o fazem introduzindo cada vez mais 

silêncios. Isto torna a performance mais lenta, podendo-se perceber um decaimento 

                                                             
32 De forma análoga ao two hand tapping, o pick tapping consiste em realizar ligados utilizando-se a borda 

da palheta. Isto é, ao invés de, na mão direita, fazer uso dos próprios dedos, deve-se usar a palheta. 
33 A técnica do slap ou slapping consiste em bater a lateral do dedo polegar nas cordas de forma a obter 

sons percussivos. 
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gradual da densidade sonora, o que encaminha a performance para a sua conclusão, por 

volta dos 21’33”. 

Comentários gerais 

Alguns fatos são importantes de serem indicados, a fim de tecer alguns 

comentários gerais a respeito dessa performance e posteriormente aludir aos modos de 

uso da guitarra. De todo o escopo observado de performer da guitarra nesta pesquisa, 

como previamente comentado neste relatório, estes dois são os que usam a guitarra da 

forma mais usual dentre os usos aqui estudados: a posicionam apoiada na perna direita, 

aparentemente usam a afinação padrão e privilegiam técnicas, sonoridades e gestos 

inerentes aos gestos idiomáticos34 da guitarra elétrica, os quais poderiam ser 

aproximados, mais especificamente, do rock e do jazz, revelando ser difícil apartar o 

idiomatismo do instrumento e dos estilos.  

Em relação às técnicas, foi possível observar um uso regular e variado de slides, bends35, 

sweeps, palm mute, ghost notes, tappings, pick tappings, palhetadas alternadas, entre 

outros. Técnicas, portanto, bastantes tradicionais do idioma da guitarra. A respeito das 

sonoridades, o uso frequente de distorção do amplificador e dos efeitos (chorus e phaser), 

de certa forma remetem a estes lugares mais usuais da guitarra, uma vez que, por exemplo, 

uma característica popularmente difundida em relação ao rock é o uso da distorção, 

privilegiando um som mais “sujo” e processado. Em relação aos gestos e atitudes dos 

performers, se é que estes podem ser inteiramente apartados das sonoridades e das 

técnicas empregadas, foi possível observar a presença de certa agressividade com relação 

ao uso das palhetadas, presentes, por exemplo, nos momentos de maior intensidade 

sonora e nas digitações velozes, características estas as quais muito se aproximam de uma 

atitude virtuosística presente nos estilos musicais aqui usados como comparação.  

Porém, uma ressalva precisa ser feita em relação ao uso idiomático ou não-

idiomático das técnicas, sonoridades e atitudes, apesar de ser evidente uma certa diferença 

entre o que já foi delineado acima e a presença de explorações realmente não usuais de 

técnicas (como: exploração de sons na região dos captadores, seja pressionando as cordas 

                                                             
34 Aqui falo em idiomático menos no sentido cunhado por Bailey e mais no sentido de um idiomatismo dos 

instrumentos. 
35 Apesar de não mencionado diretamente na performance, os bends estiveram presentes. Esta técnica 

consiste em levantar ou abaixar a corda do instrumento (deslizando-a pelo traste), a fim de se alcançar outra 

nota. Ao se curvar a corda desta maneira, a nota tocada tem sua afinação alterada. 
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contra eles, seja realizando harmônicos naquela região; a realização de ruídos raspando a 

lateral da palheta ou as unhas nas cordas; o fato de desencaixar uma corda do capotraste 

para puxá-la com a mão; percutir no corpo da guitarra, entre outros). É de extrema 

importância apontar que Mendes e Herraiz, apesar de uma postura e técnicas 

predominante tradicionais da guitarra, levam ao limite estas recorrências. Num certo 

sentido, poderíamos associar isto a um pensamento mais figural do que gestual. Quando 

há a presença de notas (alturas definidas) elas pouco remetem aos sistemas tradicionais 

(isto é, não ouvimos escalas ou acordes facilmente identificáveis), sendo ainda importante 

destacar no uso destas técnicas, a relevância dada aos ruídos que também estão presentes, 

mesmo que de forma sutil, em sua execução. Um exemplo que pode ser dado é o do 

sweep. Quando Mendes faz uso desta técnica, o faz de uma maneira que poderíamos 

chamar de mais gestual do que figural por algumas razões, como o fato de haver ainda 

pouquíssima intenção de que ouçamos as notas (menos ainda do que no uso tradicional 

da técnica), e de que as notas também não remetem diretamente a fragmentos 

reconhecíveis de escalas ou acordes. 

Outro aspecto que merece destaque é em relação a maneira de se dispor a guitarra 

no corpo do performer. É possível dizer que a guitarra em posições não usuais, ou até 

mesmo “preparada” com objetos, desfavorece o uso de técnicas tradicionais, uma vez 

que, para que possam ser realizadas, é quase imprescindível encaixar a guitarra no corpo 

da maneira mais usual, ou seja, apoiada sobre a perna, com a mão direita posicionada 

sobre a região dos captadores e a mão esquerda com livre acesso a todo o braço da 

guitarra. Esta posição, de certa forma, restringe o uso de preparações e de algumas 

técnicas expandidas em relação a outros usos mais experimentais da guitarra, como por 

exemplo, deitada sobre as pernas do instrumentista ou apoiada sobre alguma outra 

superfície (mesa, chão, entre outros). Nesta posição, o fato de a guitarra não estar próxima 

ao corpo, permite acesso livre das duas mãos, contribuindo para que possam ser 

exploradas de formas diversas regiões não usuais do instrumento. 

Neste sentido, é possível apontar uma certa precisão em relação à escuta, em 

função de a guitarra ser predominantemente usada da forma mais usual por Mendes e 

Herraiz. Uma vez que usam literalmente o mesmo instrumento (guitarra posicionada 

tradicionalmente, sem o uso de preparações), a possibilidade de se fazer uma espécie de 

‘solfejo’ do som produzido pelo outro se torna muito mais possível do que se um dos 

músicos ou ambos fizessem uso de uma guitarra preparada ou tocada de forma não usual. 
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Ademais, os performers conhecem e dominam muito bem o uso mais tradicional da 

guitarra elétrica. Isso faz com que tenham capacidade técnica e de repertório para realizar 

o mesmo material ou uma variação expandida dele, tornando possível as inúmeras 

situações de contaminações imitativas presentes na performance (por exemplo, quando 

no início da primeira seção ambos contaminam-se pelo uso de semitons e de slides com 

tendência ascendente). Isso só é possível, portanto, porque não só Mendes e Herraiz usam 

a guitarra da maneira tradicional mas também porque conhecem os modos de uso um do 

outro, tornando possível a conciliação entre técnica e “solfejo”.  

 

2.1.1.4 Paulo Hartmann (apresentação solo)36 

Figura 8: Paulo Hartmann. Foto por Carla Osmarin 

 

Disposição do performer e instrumentos: guitarra usada de forma não usual, deitada 

sobre as duas pernas do músico. Pedais de efeito dispostos à frente, de maneira usual. 

Objetos usados para preparação e associação dispostos do lado esquerdo do performer. 

Amplificador atrás. Performer voltado para o público. 

Chama a atenção que, mesmo com a guitarra deitada sobre as pernas, Hartmann 

dá ênfase à realização de notas. Porém, conforme brevemente mencionado, a disposição 

da guitarra deitada não favorece tanto as técnicas mais tradicionais do instrumento. Neste 

caso, a maneira como ele faz uso das notas torna-se um fator limitante do ponto de vista 

                                                             
36 Link com o vídeo da apresentação: < https://youtu.be/yfRlfOdFk38 > Acesso em 01 de outubro de 2018. 

https://youtu.be/yfRlfOdFk38


41 
 

de uma execução mais tradicional do instrumento, uma vez que o músico só consegue 

tocar uma nota de cada vez. Porém, esta disposição permite realizar outros recursos como 

visualizar melhor as técnicas usadas (como, por exemplo, saltos com a mão esquerda em 

diferentes regiões do braço), os quais, ainda que sejam técnicas que podem ser realizadas 

com a guitarra disposta da maneira usual, permitem fazê-las enfatizando outros aspectos 

do som, com maior fluidez e liberdade.  

No decorrer da performance, Hartmann sobrepõe diversas camadas sonoras, ora 

com pulso, ora sem pulso. Acopla pregadores e clips no instrumento, mantendo as cordas 

fixas em pontos distintos. Associa a isso leves percussões, as quais realiza com um 

pequeno martelo. O músico também faz uso de um ebow.  

Hartmann é muito cuidadoso com o som, depreende-se que possui uma grande 

habilidade e controle dos equipamentos, efeitos de repetição (talvez looping, delay ou 

freeze) e das notas que realiza. Estas parecem ser muito bem escolhidas pelo performer, 

o qual demonstra saber “encontrá-las” muito facilmente ao longo de todo encordoamento. 

Faz uso dos dedos da mão esquerda para manter as cordas pressionadas em notas 

específicas, de forma análoga a um slide, ao mesmo tempo em que fez as cordas vibrarem, 

posicionando o ebow sobre elas. O performer da guitarra também faz uso de uma espécie 

de faca pequena (ou pedaço de metal que se encaixa perfeitamente na mão direita), 

esfregando-a nas cordas na região da ponte. O material sonoro de pregar as cordas com 

pregadores e clips e percutir nelas é bastante recorrente, da mesma forma que faz um uso 

intenso dos efeitos sonoros provenientes de seu set de pedais. Nota-se a realização de 

algumas melodias, as quais alternam-se com a exploração de momentos mais texturais. 

Depreende-se que o performer desenvolveu uma técnica muito aprofundada com 

o ebow, uma vez que ele consegue explorar detalhes muito minuciosos do som. Tal 

habilidade é possível tendo-se uma grande consciência das minúcias presentes nos 

deslocamentos do aparelho sobre diferentes regiões das cordas da guitarra. A relação dos 

efeitos com cada uma dessas regiões possibilita uma grande variedade de sons. O músico 

realiza estas movimentações tanto deslocando a mão direita (que segura o ebow), quanto 

a esquerda, a qual tem o papel de modificar a “altura” entre as cordas e o braço da guitarra, 

situação que exerce influência no alcance da vibração proporcionada pelo ebow. Nota-se 

um apreço pelo aproveitamento de acasos: em alguns momentos, os sons provocados pelo 

ebow se esvaem sem que o músico tenha intensão. Todavia, ele passa a adotar tal 



42 
 

descontrole como uma possibilidade de efeito, aprendendo a controlar as condições que 

o provocam. 

Hartmann também faz um uso recorrente das cordas localizadas na parte posterior 

da ponte. Sua guitarra é construída de uma forma em que a fixação das cordas se dá a 

uma grande distância da ponte, ao contrário das demais guitarras, cujo encaixe do 

encordoamento realiza-se na própria ponte. Tal característica faz com que Hartamann 

tenha a possibilidade de explorar aquela região, cuja tensão das cordas pode ser 

comparada àquela da região do headstock. É nesta região do instrumento que Hartamnn 

parece acoplar preparações diversas. Em comparação a outros/as performers que 

realizam preparações na guitarra, Hartmann é o mais “cirúrgico”, não fazendo uso de 

agressividades: quando realiza percussões minuciosas nas cordas, com seus pequenos 

martelos, ele é capaz de variar muito sutilmente o timbre dos sons produzidos.   

   

2.1.1.5 Matthias Koole (apresentação solo)37 

Figura 9: Matthias Koole. foto por Carla Osmarin                                Figura 10: Pedal multiefeitos ao centro. Pedais de         
                                                                                                                       expressão nas extremidades. Foto Carla Osmarin 

 

Disposição do performer e instrumentos: guitarra apoiada sobre a perna, da maneira 

usual. Pedaleira disposta à frente e amplificador atrás do performer. Este encontra-se 

voltado para o público.  

 Koole inicia sua performance num frenesi intenso de variação de gestos. É 

possível associá-los ao repertório consolidado do jazz e do rock: são cromatismos velozes, 

os quais se “encaixam” na mão, realizados de forma abrupta, realizando saltos com a mão 

                                                             
37 Link com o vídeo da apresentação: < https://youtu.be/fz9B3AteWYg > Acesso em 24 de setembro de 

2018. 

https://youtu.be/fz9B3AteWYg
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esquerda do extremo grave ao extremo agudo. Faz uso do pedal de expressão, rompendo 

com uma certa linearidade das sonoridades produzidas, ao passo em que introduz outro 

material sonoro comparável a um glissando: mesmo com a mão realizando digitações no 

mesmo lugar, o uso do pedal de expressão proporciona uma variedade de sons. 

 É possível depreender, deste primeiro momento da performance, que Koole faz 

uso de quatro variáveis: são dois pedais de expressão (um controlando o volume e, o 

outro, o pitch shifter - whammy), a mão direita e a mão esquerda. Ele faz um uso 

“frenético” e recorrente destas variáveis, por hora deixando o pedal de volume em 

segundo plano. O mais importante de ser notado até aqui, de uma perspectiva mais técnica 

dos modos de uso, é que o pitch shifter rompe com uma certa linearidade das digitações 

velozes, uma vez que possibilita saltos do agudo para o grave sem que o músico precise 

mover a mão esquerda. Nota-se também que o pedal permite a obtenção de agudos 

bastante extremos e pouco possíveis de serem realizados na sua ausência. Koole obtém 

estes agudos quando toca na região final do braço da guitarra, talvez pressionando as 

cordas contra a quina da madeira, como se esta fosse o vigésimo quinto traste da guitarra. 

Esta região é também bastante próxima do primeiro captador, o que suponho contribuir 

para a realização dos sons agudos.  

 Apesar do volume bastante alto, é possível ouvir as palhetadas do músico quando 

ele realiza técnicas associadas ao virtuosismo da guitarra, como, por exemplo, arpejos. 

Num dado momento, ele usa a alavanca como meio de ataque. Conforme já brevemente 

comentado, a alavanca é usualmente associada com a modulação das cordas (isto é, 

permite afrouxá-las e tensioná-las – esta última em guitarras que possuem pontes 

“móveis” do tipo floyd rose), porém, neste caso, Koole a transforma em excitadora. 

 No decorrer da performance, o músico também faz uso de gestos simples com a 

mão esquerda, como o ligado38 (ou, no vocabulário da guitarra, hammer-on e pull-off). 

Tal técnica faz com que a mão esquerda assuma o papel de excitadora, uma vez que é ela 

quem ataca as cordas, ainda que de maneira sutil. Koole associa a isso o footswitch, 

provocando uma ambiguidade entre ambiência e gestualidade, uma vez que este pedal é 

acionado de maneira incessante e repetitiva. 

                                                             
38 O ligado, na guitarra elétrica, consiste na realização de outras duas técnicas em conjunto: o hammer on e 

o pull off. A primeira consiste em “martelar” a corda com um dos dedos da mão esquerda, com o objetivo 

de fazer a nota soar sem fazer uso da palheta. A segunda consiste em “puxar” com um dos dedos da mão 

esquerda a corda previamente presa e soltá-la, fazendo soar as notas ligadas. 
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 Aos poucos, por volta dos 07’ do vídeo, a mão esquerda começa a realizar funções 

que, até então, eram da mão esquerda, surgindo um híbrido entre excitadora e 

moduladora das cordas: a mão direita sai de seu lugar realizando uma espécie de slide. 

Quando, num dado momento, o performer pega do chão duas latas de cerveja39 para 

esfrega-las ao longo da guitarra com o mesmo movimento de slide, há pouquíssima ou 

quase nenhuma distinção de função entre as duas mãos, as quais são excitadoras e 

moduladoras ao mesmo tempo. Chama a atenção, ainda, que, apesar do alto volume, 

novamente é possível ouvir o som “acústico” da guitarra, isto é, o ataque e todo o atrito 

existente entre as latas e a guitarra/cordas.  

 Cabe aqui uma breve digressão: quando se faz uso de muita distorção, o som torna-

se um tanto comprimido e, talvez, tal situação “uniformize” as frequências presentes, com 

exceção do estridente som de ruído do ataque. É algo semelhante ao que se observa na 

performance do Discórdio: enquanto Mendes fazia uso da distorção, em grande parte 

Herraiz mantinha o som clean. Este torna-se mais evidente em relação ao primeiro, uma 

vez que é possível ouvir as sutilezas do ataque. Seu ruído torna-se algo excepcional frente 

a todo o processamento realizado pelo amplificador. No caso de Matthias Koole nesta 

performance, presença da distorção é tamanha que o falante reproduz uma massa sonora 

contínua, a qual torna-se uma espécie de camada sonora, contribuindo para que tanto os 

golpes e atritos das latas quanto o seu deslizamento sobre as cordas sejam ouvidos com 

maior nitidez. Outro fato interessante é que o músico consegue explorar o timbre desta 

massa sonora trocando radicalmente os efeitos do pedal e, com isso, a ambiência. Essa 

mudança da textura “de fundo” por vezes coexiste com os mesmos gestos e sons do atrito 

das latas, criando um efeito polifônico entre os sons que acontecem no corpo da guitarra 

e o que se ouve do amplificador. Importa reiterar que as alterações realizadas pelo pedal 

incidem única e exclusivamente no que se passa no alto-falante e não no corpo da guitarra.  

 Chegando nos minutos finais da performance, Koole passa a produzir harmônicos, 

fazendo uso tanto da alavanca quanto de uma espécie de rasgueado enquanto realiza 

digitações. Por um momento muito breve, deita a guitarra sobre as pernas, do que se pode 

depreender que o músico necessitava de outra postura para “pinçar” a corda com a mão 

esquerda. Conforme se retoma algumas vezes neste trabalho, a guitarra na postura usual 

                                                             
39 É conveniente comentar que, ao fazer uso das latas que estavam próximas a ele, no chão da sala do 

Ibrasotope, o músico aproveita-se da especificidade do espaço e do contexto para realizar sua performance. 
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favorece a mão direita como excitadora, uma vez que é possível apoiar o braço sobre a 

lateral da guitarra.  

Cabe aqui uma outra digressão. Quando se deita a guitarra sobre as pernas, a mão 

esquerda torna-se mais apta a realizar a função de excitadora, já que na postura usual, ela 

tende a ser moduladora. Quanto à mão direita, o que ocorre é, de um lado, o 

desfavorecimento de algumas formas de excitação usual, de outro, o favorecimento de 

novas possibilidades de excitação. Pode-se ainda pensar nesta guitarra deitada como uma 

espécie de piano: tem-se as duas mãos em posição livre para transitar pelos dois lados do 

instrumento. Contudo, cada uma das mãos ainda resguardam particularidades, uma vez 

que possuem acesso a distintas partes do instrumento (a mão esquerda está mais próxima 

do braço da guitarra e headstock, enquanto que a direita, dos captadores, da ponte e do 

corpo).  

Assim como Koole, Paulo Hartmann também usa a mão esquerda como 

moduladores, mesmo com a guitarra deitada. Porém, neste caso, o gesto tem uma 

limitação no concerne a pressionar os dedos nas cordas da guitarra estando o braço sem 

o apoio, presente quando se posiciona o instrumento da maneira usual.  

Finalizando a performance, a dinâmica decai, em meio a desafinações40 realizadas 

por Koole movendo as tarraxas. Nota-se também que o músico explora a realização de 

“acordes”, iniciando-os com o volume “fechado”. Assim, pode-se ouvir sobretudo o som 

de atrito do ataque junto ao aumento gradativo do volume. O músico finaliza a 

performance como se produzisse um fade out, alternando entre silêncios duradouros e a 

realização de harmônicos sutis.  

                                                             
40 Nesta pesquisa, interessa considerar a “afinação” do instrumento de forma abrangente. Portanto, não 

adoto como parâmetro a afinação usual da guitarra. Assim, quando se diz que Koole “desafina” a sua 

guitarra, quer se indicar que o músico apenas modifica a afinação inicial do instrumento, seja ela qual for. 
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2.1.1.6 naøs (Sérgio Abdalla e Alexandre Chiurciu)41 

Figura 11: Sérgio Abdalla (à frente) e Alexandre Chiurciu (atrás). Foto por Carla Osmarin 

 

Disposição dos performers e instrumentos: duas guitarras encostadas próximo aos 

amplificadores. Vários pedais ligados no chão, entre os amplificadores. Sérgio Abdalla 

ajoelhado no chão, de costas para o público, acionando os pedais. Alexandre Chiurciu 

disposto entre uma cadeira de metal amplificada e um bloco de isopor.  

O fato de Abdalla se manter sentado no chão durante a apresentação favorece que 

ele acione e modifique os pedais. Apesar da postura de apresentação não ser usual, a 

relação do músico com a sua guitarra, neste primeiro momento, é bastante usual: a mão 

direita encontra-se sobretudo em posição de excitação, e a esquerda, sobretudo de 

modulação. Por outro lado, quando a guitarra é apoiada no amplificador, ela está propensa 

a produzir sons causais, por exemplo, por microfonia ou pelo próprio acionamento 

eventual do músico, não sendo necessária a reiteração do gesto. Os amplificadores e 

pedais estão à disposição para modulação do som.  

Nota-se que Abdalla não está voltado para o público, tocando a guitarra de costas. 

Esta postura é interessante, uma vez que ela rompe com a ideia de palco: é uma 

performance em que os músicos se ocupam mais de si mesmos e do desfrute da 

performance. Diferentemente dos outros músicos que se apresentaram no evento, eles 

                                                             
41 Link com vídeo da performance: < https://youtu.be/D3mwX6vE04Q > Acesso em 01 de outubro de 2018. 

https://youtu.be/D3mwX6vE04Q
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eram os únicos a fazerem uso de uma postura corporal que não sugere que estão se 

apresentando. Ou seja, pode-se dizer que na disposição dos performers não há submissão 

à ideia de palco-público, estando muito mais voltados para o som e a gestualidade. É 

possível dizer também que o modo de uso não está restrito à guitarra, mas em relação à 

condução da performance. O espaço criado pelos músicos é quase como uma instalação 

sonora. 

A importância de golpear o pedal é a mesma de golpear a guitarra, uma vez que a 

forma como Abdalla se posiciona no chão favorece este gesto e desfavorece a variação 

timbristica proporcionada pelos pedais, quando usados da maneira mais tradicional. Nota-

se também que, além dos pedais, os amplificadores ganham um uso pouco comum: ele 

passa a ser usado como um instrumento, sendo modificado em tempo real, na medida em 

que Abdalla manipula seus botões de equalização de maneira gestual. 

Conforme visto em relação ao uso da guitarra, na maior parte da performance, 

apesar de estar sentado no chão, o performer muitas vezes dispõe a guitarra em relação a 

si de forma mais tradicional. Contudo, há também uma disposição da guitarra em relação 

ao seu corpo um pouco mais inusitada: estando ajoelhado no chão e procurando pressionar 

as cordas contra o braço da guitarra, realizando gestos mais enérgicos, o performer 

também apoia o instrumento no chão, no entanto, entre as suas pernas. Dessa forma, 

enquanto segura a guitarra com a mão esquerda, Abdalla aciona a guitarra na região do 

braço com sua mão direita, o que é favorecido pela disposição entre seu corpo e a guitarra. 

Nota-se que o performer consegue golpear o instrumento na região mais próxima de si e 

acessível “ergonomicamente”. 

De todas as apresentações realizadas neste evento, é possível afirmar que nesta 

performance os músicos foram os únicos que apoiaram a guitarra diretamente no 

amplificador e voltada de frente para ele, de modo a produzir retroalimentações. A alta 

intensidade e característica contínua deste material sonoro provoca a trepidação do 

amplificador, o qual, por sua vez, entra em atrito com a guitarra. Tem-se que a 

retroalimentação não se dá somente entre o alto-falante e o captador da guitarra, mas 

também do atrito entre os dois objetos: com isso o amplificador passa a ser excitador da 

guitarra, a qual, por sua vez, mantém-se “alimentando” o amplificador e contribuindo 

para que ele continue a trepidar.  
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Mais para o final da performance, enquanto Chiurciu passa do bloco de isopor 

para a guitarra, Abdalla abandona a guitarra e passa a tocar os pedais. Ele o faz de  

maneira bastante agressiva, alternando entre vários footswitchs. É possível ouvir 

acusticamente o atrito do pedal com a mão do performer. Chiurciu segue tocando a 

guitarra, porém, a observação de seus movimentos no vídeo encontra-se dificultada, dada 

a iluminação do espaço. Todavia, apesar disso, ainda é possível depreender que ele 

também realiza gestos bastante enérgicos, associando-os ao acionamento dos pedais.  

 

*** 

2.1.2 Circuito de Improvisação Livre Duos #02 – Apresentação de Luís Galvão42 

Conforme a descrição do próprio Luís Galvão, o projeto Duos é inspirado na 

compilação The Complete Duos, do baixista e improvisador Peter Kowald (1944–2002), 

e consiste em uma série de concertos em grande maioria com a participação do próprio 

guitarrista, mais um/a convidado/a. Em sua segunda edição, Galvão convidou a mim para 

nos apresentarmos juntos, primeiro cada um realizando um solo e, posteriormente, 

tocando em duo. Este evento possibilitou a gravação da apresentação solo do guitarrista 

e a qual usei neste relatório e será detalhada na sequência.  

Figura 12: Luis Galvão. Foto por Natália Francischini 

                                                             
 42 Link com o vídeo da apresentação: < https://youtu.be/6l4IDfrKvrs > Acesso em 01 de outubro de 2018. 

https://youtu.be/6l4IDfrKvrs
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Disposição do performer e dos instrumentos: guitarra apoiada sobre a perna direita, de 

maneira usual. Pedais de efeito à frente, amplificador disposto ao lado esquerdo. 

Performer voltado para o público. 

Nos minutos iniciais da performance, o que se tem são exacerbações de técnicas 

mais tradicionais. Em alguns momentos, Galvão dedilha com a mão esquerda as cordas 

na região do headstock. Um dos usos disso é numa passagem polifônica, na qual a palma 

da mão direita realiza uma espécie de “tapping” com slides: excita as cordas sobre um 

traste mas, ao mover a mão, modula tal excitação. Os sons na região do headstock tendem 

a ser agudos, uma vez que ali o comprimento das cordas é curto. Todavia, com o 

afrouxamento destas, Galvão obtém um som grave pouco provável. Nota-se ainda que, 

ao tocar na região do headstock, Galvão apoia de maneira precisa o polegar atrás do braço 

da guitarra, o que nos permite considerar que o performer desenvolveu uma técnica para 

isso. Nota-se também que ele usa a região do headtstock de maneira que concilia as 

funções de excitação e modulação das cordas (neste caso, como tensão, esticando a corda 

com a mão esquerda, atrás do capotraste). 

Estes são os materiais predominantes até os 3’30” do vídeo da apresentação, 

quando Galvão passa a fazer uso do slide (objeto). Este, geralmente mais usado como 

dimensionador das cordas, terá um uso híbrido entre o uso original e a função de 

excitação, neste caso, predominando sons agudos que se contrapõem aos sons graves do 

headstock. Por volta dos 5’10”, Galvão introduz uma nova sonoridade quando esfrega as 

unhas da mão esquerda na região dos captadores, conferindo-lhe a função de excitadora 

– o faz acionando pela primeira vez a distorção, ainda que ela não prevaleça por tanto 

tempo. Há uma passagem que chama a atenção pelo uso simultâneo das duas 

extremidades das cordas, externas à região destinada ao toque: ao mesmo tempo em que 

faz uso dos materiais sonoros gerados na região do headstock (extremamente graves), o 

performer obtém sons notavelmente agudos ao excitar com a mão direita a região mais 

adiante da ponte. Isso é favorecido pelas particularidades da construção do modelo de sua 

guitarra, bastante próxima daquela de Paulo Hartmann (por volta dos 6’30”).  

A partir dos 7’20”, Galvão faz uso dos potenciômetros, explorando espécies de 

tremolo realizados com fade-in’s/fade-out’s. Este último recurso permite até mesmo a 

emulação de outras formas de ataque – procedimento focado na parte eletrônica, ao 

contrário da anterior. Para que isso seja possível, no geral e no caso de Galvão, é 

conveniente que a mão esquerda esteja sendo usada como excitadora.  
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Se no uso tradicional da guitarra o polegar da mão esquerda não entra em contato 

com as cordas tanto quanto os demais dedos43, de Galvão podemos depreender algo 

diferente. Seu polegar encontra-se tão disponível quanto os outros dedos, seja para 

dimensionamento, modulações diversas ou excitação das cordas, conforme se pode se 

observa dos 8’40” aos 10’40”. Trata-se de uma espécie de esgotamento do material em 

suas mínimas variabilidades.  

Daí em diante, tem-se a mão direita tocando alternadamente, para cima e para 

baixo, blocos de todas as cordas (como se faz em acompanhamentos baseados em acordes 

na música folk e pop), enquanto que a mão esquerda salta rapidamente, explorando as 

distintas regiões do braço. Isto se dá ao mesmo tempo que está acionada ao menos um 

pouco da distorção. Em meio a tantos acontecimentos, o que se ouve é uma massa sonora 

vindo do amplificador que coexiste com os ruídos dos atritos entre palheta e cordas 

(espécies de sons acústicos que a captação, a amplificação, distorção e a emissão 

eletrônicas não são capazes de encobrir). 

Por volta dos 12’10”, o performer inicia gestos mais enérgicos, chegando aos 

12’35”, potencializa isso através de alterações na configuração do pedal de distorção. Dos 

13’10” em diante, predominam ressonâncias e microfonias, alteradas pelas tarraxas, pelo 

posicionamento do performer e pelas equalizações das chaves seletoras. Novamente, aos 

14’10”, o atrito não amplificado ganha proeminência em meio a massa sonora da 

distorção. Daí até o final da performance, predomina a atitude enérgica, mas com ágil 

alternância entre gestos e técnicas presentes ao longo de toda apresentação. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Apesar de que Jimmy Hendrix, já na década de 1960, fazia uso do polegar como excitador das cordas e 

não apenas como apoio para a mão esquerda que realiza digitações no braço da guitarra. 
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A análise das performances ora descritas possibilita ainda algumas reflexões 

acerca dos modos de uso da guitarra. Para entendê-los e problematiza-los foi conveniente 

cunhar distinções de inúmeras ordens, conforme se desdobrará à frente, ainda que elas 

evidentemente não contemplem todas as discussões possíveis acerca dos modos de uso44.   

Cabe ainda fazer uma breve ressalva. A despeito de cada performer da guitarra, 

conforme se viu nas performances descritas, possuir seus modos de uso predominantes, 

tem-se que estes fazem uso de muitas das múltiplas variações das maneiras de tocar o 

instrumento aqui elencadas. Por esta razão, não se deve entender as distinções expostas à 

frente como ações inconciliáveis entre si. Portanto, cabe mencionar, que não há intenção 

de sugerir uma rotulação intransponível entre os modos de uso e os performers aqui 

estudados. Ao contrário, nesta parte do relatório interessa “despersonificar” os modos de 

uso, entendendo-os simplesmente como possibilidades de relação com o instrumento e 

com a performance – em relação ás quais se cunhará distinções. 

Uma primeira discussão concerne a distinguir disposições, sobretudo, da guitarra 

em relação aos demais fatores e agentes implicados na performance. A segunda trata das 

funções exercidas na execução do instrumento (ou, frente ao instrumento), tanto por parte 

do corpo do guitarrista, quanto dos objetos e mecanismos presentes na performance. A 

terceira discussão, por sua vez, concerne a pensar a maneira como os modos de uso 

(incluindo as disposições e as funções) se associam a questões mais propriamente 

musicais, como o fluxo da performance, as sonoridades e suas características, entre 

outros. 

Quando aqui se fala em disposições, refere-se mais especificamente a: maneira 

como a guitarra se situa em relação ao corpo do performer, bem como em relação ao 

espaço e eventuais objetos; a maneira como o amplificador e eventuais pedais se situam 

em relação ao performer; e até mesmo a maneira como o este se situa em relação ao 

espaço. Conforme será visto, a discussão das disposições aqui interessa sobretudo para 

indicar como elas favorecem determinados modos de uso.  Isto é, como elas facilitam 

maneiras diversas de acessar o instrumento, disponibilizando ao performer distintas 

partes da guitarra. 

                                                             
44 Dos inúmeros modos de uso aqui não contemplados, convém denotar alguns não incluídos, seja por razão 

de recorte, seja por escassez de amostragem: a modificação prévia e permanente do instrumento, aqui 

aludida apenas ao violão de Thiago Salas.  
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Quanto ao que se chamou de funções exercidas frente ao instrumento, discute-se 

mais detalhadamente duas: a de excitação e a de modulação do corpo excitado (aqui, 

predominantemente as cordas)45. Por excitação, refiro-me literalmente ao ato de “tocar” 

ou acionar o instrumento, seja por meio das próprias mãos, seja por meio de objetos. Em 

relação à modulação do corpo excitado, refiro-me a todo tipo de modificações, 

temporárias ou permanentes, realizadas nas cordas (como modificação da tensão, do 

comprimento, bem como alterações de teor mais timbrístico, no que se inclui as 

preparações). 

Cada uma destas funções podem, de distintas maneiras, ser exercidas: pelo corpo 

do performer (sem o uso de objetos extensores ou de mediação por mecanismos diversos); 

por objetos extensores do corpo e de preparação do instrumento (no primeiro caso, 

palhetas, slides, baquetas, e, no segundo, qualquer objeto que na guitarra seja acoplado); 

e por mecanismos já presentes na construção da guitarra (como alavanca e tarraxas). A 

questão aqui predominante diz respeito a indicar como cada parte do corpo do performer, 

cada objeto e cada mecanismo se associa a determinada função ou a ambiguidades entre 

elas. Alude-se, então, a quais funções são por eles exercidas: no uso tradicional do 

instrumento, a despeito de eventuais ambiguidades; nas atitudes de contestação ou de 

hibridização destas funções; e na atribuição de uso a novos objetos associados à guitarra. 

Uma terceira função pode ainda ser mencionada. Trata-se do que poderia ser 

chamado de filtragens e modulações (eletrônicas). Refiro-me ao fato de que, elementos 

como potenciômetros de volume e equalização (da guitarra e do amplificador), bem como 

alguns pedais, modificam o som, à parte da interferência da ação gestual direta (manual) 

do instrumentista. Noutras palavras, esta terceira função concerne ao que se passa mais 

propriamente em toda a parte elétrica: captadores, potenciômetros, pedais, 

amplificadores; porém, dada a complexidade desta função e, evidentemente, por questão 

de recorte, ela será discutida com menos detalhe. 

Na sequência, segue uma organização mais sistemática dos modos de uso, 

conforme o que foi dito e depreendido das apresentações.  

 

 

                                                             
45 Tais noções foram depreendidas de maneira reduzida de Juan Roederer.  
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3.1  Sobre as disposições 

 

3.1.1 Da guitarra em relação ao performer e ao ambiente 

 

 Guitarra apoiada nas pernas da maneira usual:  

o Do ponto de vista da mão esquerda: tende a favorecer o uso das técnicas 

comuns ao vocabulário tradicional do instrumento (formação de “acordes”, 

uma vez que é possível pressionar as cordas em casas diversas com precisão; 

realização de técnicas mais minuciosas e que exigem o apoio do polegar, como 

bends, sweeps, ligaduras, entre outros); 

o Do ponto de vista da mão direita: favorece a estabilidade do braço direito, uma 

vez que este pode ser apoiado no corpo do instrumento;     

o Do ponto de vista do restante do corpo: pedais tendem a estar acessíveis 

somente pelos pés, geralmente o músico não está em vias de manipular o 

amplificador 

 

 Guitarra deitada sobre as pernas: 

o Do ponto de vista de ambas as mãos: a) inúmeras técnicas tradicionais tornam-

se menos possíveis; b) está favorecido o uso de ambas as mãos na função de 

excitação (inclusive com objetos extensores como baquetas, arcos, com serras, 

entre outros); c) as duas mãos possuem um acesso mais livre às cordas, ainda 

que de modo muito particular em relação a postura usual, de maneira análoga 

ao piano; d) a despeito disso, cada uma das mãos resguarda particularidades, 

uma vez que acessam distintas partes do instrumento de maneiras diversas 

entre si (a mão esquerda está mais próxima do braço da guitarra e headstock, 

enquanto que a direita, dos captadores, da ponte e do corpo). 

o Do ponto de vista da preparação (ou acoplamento de objetos): a) uma vez que 

o acesso ao instrumento é outro, a disponibilidade dos objetos preparadores é 

também diferenciada. Um exemplo interessante, tomado de Pedro Sollero46 é 

o da inserção de baquetas debaixo das cordas. Isso é também possível com a 

guitarra na posição usual, porém, deixar a guitarra deitada confere um outro 

                                                             
46 Pedro Sollero, já brevemente aqui mencionado, é um dos guitarristas de interesse para esta pesquisa, 

contudo, ainda pouco estudado em relação aos modos de uso.   
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acesso à baqueta, a qual funciona como uma espécie de “trampolim”. B) uma 

vez que a guitarra está na deitada sobre as pernas do performer, é possível 

manter objetos apoiados sobre ela (questão retomada na discussão acerca de 

como as disposições da guitarra incidem em possibilidades musicais).  

 

 Guitarra sem contato constante com o guitarrista (apoiada em algo): 

o No geral, favorece o acesso a pedais e amplificador; 

o Quando apoiada no amplificador, tem implicações diversas do ponto de vista 

das microfonias e afins;  

o Quando apoiada a parte da frente da guitarra, possibilita que o objeto no qual 

ela se apoia exerça tanto a função de excitação quanto a de modulação das 

cordas. Exemplo: apoiar o braço da guitarra em uma cadeira, faz com que esta 

última excite a corda ao mesmo tempo em que diminui o seu comprimento. 

Um caso ainda importante em particular é o do naøs, conforme já descrito 

anteriormente, em que o braço da guitarra é apoiado de frente para o 

amplificador, fazendo com que a retroalimentação causada por esta disposição 

fosse complementada pela trepidação do amplificador sobre a guitarra. 

o Eventuais implicações para o performer em relação ao espaço e ao público. 

Esta reflexão também foi tomada tendo em vista a performance do naøs, em 

que os músicos circulavam ficando muitas vezes de costas para o público, 

priorizando a relação com o instrumento e demais objetos. 

 

 Considerações à parte do material de estudo mais detalhado: 

o De outras performances a que assisti no período de realização da pesquisa, 

mas que não registrei em audiovisual e nem detalhei aqui, posso mencionar 

algumas outras disposições da guitarra elétrica. Uma delas foi recorrente em 

apresentações de Mathias Koole (no Centro Cultural São Paulo, no II Festival 

Internacional de Música Experimental, realizado em junho de 2016), que 

consiste em apoiar a guitarra “em pé” sobre as pernas, permitindo que as 

cordas sejam acessadas de maneira análoga a um violoncelo (no caso de 

Koole, geralmente tocadas lateralmente com uma baqueta).  

o Uma outra disposição com a qual me deparei, foi com o performer Gustavo 

Torres apresentando-se em pé e com a guitarra predominantemente disponível 
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para ser arremessada, chutada e atingida por objetos (por exemplo, os pratos 

de bateria de J-p Caron, que se apresentava junto a Torres nesta ocasião). Esta 

performance aconteceu no Ibrasotope Música Experimental, em dezembro de 

201747. 

o Outra disposição, do mesmo performer, deu-se em uma apresentação no 

Espaço Breu (São Paulo – SP)48, em 9 de julho de 2017. Nesta, também de pé, 

Torres apresentou-se com um contrabaixo elétrico, este suspendido em seu 

corpo por uma correia, e uma guitarra que se quedava apoiada em lugares 

diversos, dentre estes em um amplificador ou no chão. Na ocasião, o 

performer não só chutava o instrumento, como também o atingia de diversas 

formas com o contrabaixo, por exemplo, quando seu headstock assumia 

função de excitador ao golpear as cordas da guitarra na região do braço.  

 

3.2  Sobre as funções exercidas 

 

3.2.1 Funções exercidas pelo corpo do performer  

 

 Mãos:  

o Uma primeira consideração acerca do uso tradicional do instrumento se faz 

necessária: as mãos direita e esquerda são respectivamente excitador e 

modulador das cordas. Embora também hajam ambiguidades, como por 

exemplo, no uso de ligados (nas quais a mão esquerda toca ao mesmo tempo 

em que altera o comprimento da corda); tappings (a mão direita excita a corda, 

no mesmo instante em que reduz o comprimento da parte vibrante); palm mute 

(a mão direita excita ao mesmo tempo em que “abafa” o som, isto é, uma 

modulação mais associada ao timbre); realização de harmônicos, entre outros. 

                                                             
47 Embora não tenha encontrado um vídeo da apresentação, tem-se a divulgação do concerto no blog do 

Ibrasotope Música Experimental: <http://www.ibrasotope.com.br/2017/12/aniversario-de-10-anos-ibr120-

brecho-de.html?q=gustavo+torres> Acesso em 23 de setembro de 2018.  
48 É possível assistir a esta apresentação em um vídeo publicado na página do evento deste concerto no 

Facebook, e que foi gerado a partir de uma transmissão ao vivo. Como apresentavam-se outros grupos no 

mesmo dia, a apresentação de Torres acontece somente por volta dos 1h 30’: 

<https://www.facebook.com/espaco.breu/videos/1014093592058765/UzpfSTI5NzkyNTM1MDY3ODMx

NzozMDE4MTA5NTAyODk3NTc/ > Acesso em 23 de setembro de 2018. 

http://www.ibrasotope.com.br/2017/12/aniversario-de-10-anos-ibr120-brecho-de.html?q=gustavo+torres
http://www.ibrasotope.com.br/2017/12/aniversario-de-10-anos-ibr120-brecho-de.html?q=gustavo+torres
https://www.facebook.com/espaco.breu/videos/1014093592058765/UzpfSTI5NzkyNTM1MDY3ODMxNzozMDE4MTA5NTAyODk3NTc/
https://www.facebook.com/espaco.breu/videos/1014093592058765/UzpfSTI5NzkyNTM1MDY3ODMxNzozMDE4MTA5NTAyODk3NTc/
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o Já no uso mais expandido, seja no sentido da disposição do instrumento, seja 

no sentido das ações frente as cordas: nas performances aqui estudadas há um 

certo descondicionamento das funções exercidas pelas mãos (isto é, mão 

esquerda e mão direita transitam livremente pelas funções tanto de excitação 

quanto de modulação). Descondiciona-se, ainda, a predominância de cada 

mão em uma parte específica do instrumento (isto é, a mão direita não se 

mantém o tempo todo próxima do captador, bem como a mão esquerda não se 

mantém apenas na região do braço e headstock). 

o Notou-se ainda, ser recorrente o uso de sons produzidos não diretamente nas 

cordas, por exemplo, quando o performer realiza golpes ou esfregões no corpo 

da guitarra (excitação), bem como quando empurra o braço (modulação).  

 

 Pés: 

o Conforme mencionado no tópico anterior sobre as Disposições, o performer 

Gustavo Torres é um exemplo de uso dos pés como excitador do instrumento. 

 

 Outros: 

o Apesar de não se tratar propriamente da guitarra, pode-se aludir à performance 

de já mencionado Daniel Mendes, no Circuito de Improvisação Livre 

Violonístico, ocorrido em abril de 2018, no Ibrasotope Música Experimental. 

Na ocasião, Mendes chegou a esfregar o violão em seu rosto. Apesar da baixa 

amplitude dos sons gerados, pode-se falar no rosto exercendo a função de 

excitador.  

 

 

3.2.2 Funções exercidas pelos objetos 

 

 Extensores do corpo: 

o Sobre objetos usualmente excitadores: 1) palheta: ainda que hajam variações, 

sua função usual é a de excitar as cordas da guitarra. Na performance do 

Discórdio aqui analisada, Herraiz faz uso de uma espécie de pick slide lento 

(que, na verdade, não soa como um glissando e, por essa razão, não conviria 

chamar de slide), fazendo soar minuciosamente um novo atrito a cada estria 

do revestimento da corda; 2) baquetas: à princípio, excitadoras de outros 
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instrumentos, já tem seu uso redimensionado ao serem usadas na guitarra. Em 

meio aos diversos usos dos performers, podemos mencionar o de Hartmann, 

que, inclusive, conforme a variação da posição em que golpeia as cordas, 

obtém modulações, uma vez que se faz soar uma mesma corda em 

comprimentos distintos; 3) ebow (electronic bow): operando por 

magnetismos, este dispositivo é usado como excitador das cordas, e, pode-se 

ainda depreender de seus usos no rock, que fora projetado para tocar uma 

corda de cada vez, emitindo sons continuamente. Para tal, é necessário 

posicioná-lo precisamente em frente a uma corda. Assim, ainda que este 

dispositivo esteja excitando continuamente as cordas, a intenção do seu uso é 

justamente a de fazê-lo sem que se ouçam os ataques. Trata-se de uma 

emulação do arco de violino, uma vez que para se obter sons contínuos por 

exemplo com a palheta, é necessário reiterar o ruído de ataque. Podemos aqui 

lembrar dos usos de Hartmann e Esteves, que subverteram isso, uma vez que 

estes faziam o ebow transitar pelas cordas, produzindo novas excitações, ainda 

que sutis, rompendo com a continuidade. 

o Sobre objetos usualmente moduladores: a despeito de isso não ser plenamente 

estrito, no rock e no blues o slide (objeto) tende a ser apenas um modulador, 

ou mais precisamente, dimensionador das cordas. Nas práticas aqui estudadas, 

no entanto, me deparei com o slide quase sempre usado com uma função 

hibrida entre excitação e modulação. Inclusive, se deveria indicar que este 

objeto não é somente usado pela mão esquerda, transitando livremente pelas 

duas. Por exemplo, como o faz Galvão. 

o Sobre objetos diversos: a função híbrida entre modulação e excitação é 

exercida pelos/as performers não somente pelo slide (objeto), mas por 

inúmeros objetos que operam de maneira análoga. Alguns exemplos: 

canivetes, latas de cervejas, serras, diapasão, entre outros, cada um inclusive 

implicando em modulações as vezes “mais timbrísticas” do que das 

frequências.  
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 Objetos de preparação49 do instrumento: 

o Objetos que modulam sobretudo o comprimento da corda: o capotraste é um 

dos objetos já usuais de “preparação” da guitarra, usado para modular a 

afinação do instrumento, com uma mínima fixidez, no geral associada a 

mudança de tonalidade de uma música. Ainda que nenhum dos/as performers 

aqui em questão tenham usado capotraste propriamente dito, todos/as fazem 

uso de objetos que exercem a função de modulação com uma mínima 

permanência. São exemplos disso: lixa de unhas, baqueta, diapasão, 

pregadores (estes em especial podendo modular uma corda de cada vez), entre 

outros. Tem-se ainda que, geralmente, estes objetos são colocados sob as 

cordas, impondo ao som algumas modulações mais timbristicas. Isso difere 

radicalmente do capotraste que, por ser colocado sobre as cordas, e, com isso, 

manter a modulação operada pelo traste, tende a não realizar alterações 

substanciais no timbre. 

o Objetos semi-preparadores: refiro-me a objetos que não estão fixados na 

guitarra e, ao mesmo tempo, não estão sob o controle constante do/a 

performer. Isto é, mantém-se em contato com a corda somente pela força da 

gravidade, o que só é possível quando a guitarra se encontra deitada sobre 

alguma superfície. Exemplos disso, podem ser mencionados pedras50, placas 

de metal, baquetas, entre outros. Em geral, são objetos que estão associados 

ao instrumento e que também ressoam com a vibração das cordas, mudando 

seu timbre. A “elasticidade” decorrente da alta tensão das cordas torna 

possível que o atrito com objetos seja possível por um curto período de tempo 

sem a ação direta do performer. A função destes objetos é a de, num certo 

sentido, ser excitado pela corda para reexcitá-la. 

o Excitação dos preparadores: deve-se mencionar que eventualmente os objetos 

de toda ordem, que estejam exercendo função de preparação, chegam a ser 

eles próprios excitados pelos performers, até mesmo por outros objetos. 

 

                                                             
49 De preparadores, chamo aqueles objetos que tenham uma mínima fixidez na performance. Isto é, que 

permaneçam no instrumento sem exercerem predominantemente as funções de excitação e modulação. 
50 Este exemplo em especial foi tomado do performer Pedro Sollero, inspirado pela improvisadora Susan 

Alcorn. 
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3.2.3 Funções exercidas por mecanismos próprios da construção do 

sistema instrumental (guitarra como um todo, pedais e 

amplificador) 

 

 Mecanismos não eletrônicos51 da guitarra:  

o Alavanca: foi inicialmente projetada para afrouxar e tensionar as cordas, 

implicando na modulação do som. Todavia, é quase impossível fazê-lo sem 

que isso implique numa mínima excitação das cordas. Uma tendência notada 

nas práticas experimentas de guitarra com que me deparei é justamente a de 

transformar a alavanca sobretudo em um objeto excitador, ao invés de 

meramente um objeto modulador durante a performance. Um exemplo disto é 

o de Mário del Nunzio e Matthias Koole. 

o Tarraxa: enquanto que a alavanca foi projetada para ser usada durante a 

performance, a tarraxa foi projetada para regular a tensão das cordas antes do 

seu início. Todavia, performers como Mendes, Herraiz, Esteves e Galvão 

fizeram um uso da tarraxa sobretudo como moduladora e eventualmente como 

excitadora durante a performance.  

 

 Guitarra mecanismos eletrônicos: 

o Chave seletora: Foi originalmente projetada para auxiliar o/a guitarrista na 

alteração da captação da guitarra durante a performance. Isto é, ela torna 

possível enfatizar a captação de diferentes regiões da parte excitante das 

cordas da guitarra, combinando ou não captadores diferentes. Dependendo do 

modelo da guitarra, ela pode possuir de um a quatro captadores, assim, as 

chaves permitem enfatizar o som tanto da região mais próxima do braço da 

guitarra, quando da ponte. Dessa forma, é possível dizer que, como um pedal 

de footswitch, as chaves acionam diferentes ambiências ou timbres do som. 

Todavia, através da imposição da gestualidade transforma-se a chave seletora 

num emulador de excitação: o som que sai dos falantes é ligado e desligado 

ou modulado abruptamente. Exemplo: Luís Galvão 

                                                             
51 Por mecanismos não eletrônicos, refiro-me aqui a sistemas que compõem a guitarra, como, por exemplo, 

o da alavanca (comumente associada à ponte) e as tarraxas. Ambos usualmente exercem a função de 

modular o som pela tensão das cordas. 
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o Potenciômetro: foi inicialmente projetado para alterar a intensidade do som da 

guitarra. Todavia, pode ser usado como um emulador da excitação, 

produzindo espécies de fade-in’s/fade-out’s capazes de suprimir a reprodução 

do ataque pelo alto-falante. Pode-se notar isto na performance de Esteves. 

 

 Pedais: a principal atribuição de função não usual dadas aos pedais foi a de 

emuladores da excitação, uma vez que originalmente eles estão mais associados à 

filtragem (modulação eletrônica). Uma discussão mais densa sobre isso pode ser lida 

no tópico seguinte, no qual discuto as implicações sonoras e musicais dos modos de 

uso. 

 

3.3  Sobre os modos de uso e suas implicações sonoras e musicais 

 

3.3.1 Fluxo da performance 

 

 Como se inicia e se desdobra a performance: 

o Sobre o espaço e as disposições: talvez a disposição do instrumento, tanto 

quanto de objetos de toda ordem, tenham implicações também no fluxo da 

performance. Enfatizo aqui ainda que, a depender de como o performer dispôs 

seus sistemas de instrumentos e objetos pelo espaço, isso pode condicionar até 

mesmo a maneira como ele dá início à sua apresentação. Em relação às 

performances aqui discutidas, notei que alguns dos/as performers da guitarra 

preocuparam-se em preparar minimamente o ambiente de suas apresentações 

de maneira que favorece técnicas e atitudes com as quais já estão 

familiarizados/as. Um exemplo que pode ser citado é o de Hatmann, o qual 

dispôs seus objetos ao seu lado esquerdo. O que, num certo sentido, favorece 

não só o uso destes objetos, mas talvez até mesmo a mão que fará uso deles. 

Se são as mãos ou se são os pés que estão mais próximos dos pedais, isso 

também condiciona o tipo de uso que se fará deles. No primeiro caso, um uso 

mais minucioso em que se regule parâmetros em tempo real; no segundo, 

favorecendo apenas o acionamento de efeitos. Pode-se mencionar ainda a 

performance do naøs, na qual os músicos dispuseram seus instrumentos, 
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pedais, amplificadores e objetos de uma maneira tal que favorecesse 

determinadas atitudes. Dentre elas, pode-se mencionar inclusive apresentar-se 

sentado no chão para manipular mais livremente os pedais. Um terceiro 

exemplo é o da apresentação de Matthias Koole no II FIME. Nesta, o 

performer também preparou o ambiente da apresentação, no entanto, não de 

modo a favorecer atitudes que conhecia, mas sim, que lhe impusessem 

dificuldades de acesso ao seu sistema. Isto contribuiu para que o músico fosse 

obrigado a conduzir a performance a partir do que lhe era habilmente possível.   

o Sobre a propensão às descobertas em tempo real: conforme as performances 

aqui estudadas, pode-se falar ainda na maneira pela qual a abertura a 

descoberta de novas técnicas e novos objetos em tempo real, se associa 

diretamente ao fluxo da performance. Isto pode ser inclusive lido em Costa, 

Iazzetta e Villavicencio, 2012, num texto acerca da improvisação livre: 

muitas vezes a invenção de técnicas estendidas ou a descoberta de novos recursos 

instrumentais [...] ocorre em plena performance, sem que os músicos tenham tempo de se 
exercitar para incorporá-los de forma fluente em seu repertório de procedimentos. Este 

fato condiciona em grande parte o fluxo das performances, uma vez que o músico deve 

[...] integra[r] no fluxo da performance [estes] acontecimentos sonoros e gestuais [...] (pg. 

06) 

 

 

3.3.2 Sonoridades 

 

 Disposições:  

o Guitarra deitada: favorece um tipo particular de “polifonia” (simultaneidade 

de ações distintas entre si), uma vez que, assim como num piano, as duas mãos 

tenham acesso mais frontal ao instrumento. Conforme predito, esta disposição 

favorece também que se apoie objetos sobre as cordas, o que definitivamente 

não é possível na postura mais usual. Uma das particularidades disso para as 

sonoridades é a possibilidade de acionamento de sons contínuos, por meio da 

colocação de objetos em movimento em cima das cordas. Exemplo: Pedro 

Sollero e o uso que faz de pedras, conforme mencionado.  

 

 Sobre as implicações do uso da distorção: assistindo às performances e depreendendo 

de minha própria experiência, notei que a tendência é que os sons mais limpos se 
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sobressaiam quando sobrepostos aos sons distorcidos, uma vez que a distorção 

comprime sutilezas como as dos ruídos de ataque. Isto foi observado em pelo menos 

duas situações distintas: a primeira é quando se tem duas guitarras, enquanto a mais 

distorcida soa como um background para a outra (Discórdio). Uma segunda situação 

é, estando a distorção acionada e homogeneizando o som do alto falante, destacam-se 

os sons acústicos do atrito, como, por exemplo, entre palheta e cordas. (Luiz Galvão). 

 

 Em relação a pedais e amplificador: 

o Do ponto de vista gestual existem dois tipos de pedais: os que funcionam por 

footwitch e os pedais de expressão. O primeiro foi projetado para funcionar 

como liga/desliga; o segundo permite gradações inclusive no tempo real da 

performance. Em ambos os perfis de pedais, é comum a presença de 

potenciômetros e controladores similares dos parâmetros, estes sempre 

projetados para serem controlados com as mãos, portanto não sendo previstos 

que sejam modificados durante as performances. De maneira geral, 

poderíamos entender tanto os footwitchs quanto os potenciômetros como 

projetados para manterem-se fixos por um certo tempo: eles filtram, modulam 

(eletronicamente), operam como uma alteração geral do timbre; enfim, 

definem as características das sonoridades que assim se manterão por um certo 

tempo. Os pedais de expressão por sua vez, como o próprio nome sugere, 

foram projetados para serem manipulados em tempo real, uma vez que 

favorecem uma certa gestualidade, desenhada para ser acessível pelos pés (o 

pedal de expressão mais conhecido é o wha wha). 

o Apesar do uso mais tradicional dos pedais e do amplificador, tem-se que nas 

apresentações performers como Del Nunzio, naøs e Koole impõem 

gestualidade aos footswtichs, uma vez que tocam de maneira bastante enérgica 

e veloz. Isso faz com que aconteça uma mudança abruptas de “timbre” (por 

meio de filtragens e modulações), o que produz espécies de “ataques”, 

causados pela modificação imediata do som que sai dos alto-falantes, Os 

footswitchs, que não foram projetados para tal, tornam-se eles mesmos 

espécies de instrumentos. 
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3.3.3 Relação entre performers 

 

 Como certos modos de uso se associam as relações entre performers 

o Disposições (da guitarra) similares entre os performers: pode-se dizer que no 

geral que os performers podem fazer coisas similares, eles podem prever ações 

do outro, caso conheçam instrumento da mesma maneira  

 Na disposição usual do instrumento: nos casos, não raros, em que mais 

de um performer possui a formação, domina o uso mais usual do 

instrumento, há um repertorio comum de maneiras de usar a guitarra. 

Isso pode favorecer: eventuais previsibilidades, uma vez que é possível 

saber algo sobre como se comportará o instrumento frente a certos 

gestos (como numa espécie de “solfejo do outro” possibilitado pela 

base de conhecimento); a possibilidade de se relacionar sonoramente 

por semelhança.  O exemplo mais explícito é o Discórdio, no qual, 

conforme se viu da descrição, os performers faziam uso simultâneo de 

técnicas similares (harmônicos, explorações de sonoridades que iam 

do extremo agudo ao extremo grave, entre outros) 

 Nas disposições não-usuais do instrumento: uma vez que é próprio dos 

performers aqui mencionados a experimentação expandida e diversa 

do objeto guitarra, também é possível afirmar quase tudo afirmado 

acima (como o “solfejo do outro”). Todavia, pode-se considerar que o 

uso expandido tende minimamente mais a singularização. Ao mesmo 

tempo que, dada o que aqui se observa, pode-se afirmar a constante 

descoberta com base no outro. Exemplo: de um lado uma boa parte 

dos performers da guitarra faz usos similares de objetos, quando com 

a guitarra deitada sobre as pernas, faz usos análogos de objetos 

extensores. De outro, tem-se primeiro que esses objetos comumente 

não são os mesmos, e, segundo, que a exploração intensa de um objeto 

em particular possibilita que os performers desvendem coisas que os 

outros não poderiam depreender em tempo real 

o Disposições (da guitarra) distintas entre os performers: por inferência, 

poderíamos falar na possibilidade, não exatamente descrita acerca das 

performances, que haja uma certa relação entre produções sonoras por 
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diferença (em inúmeros sentidos que só se configuram na performance, como 

complementaridade, oposição, entre outros). Exemplo: nos casos em que a 

disposição usual se de também associado ao repertorio tradicional (melodias, 

harmonias) e disposição não usual esteja diretamente associada a exploração 

de sonoridades mais ruidosas, se verá a disposição incidindo em   
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4. ENTREVISTAS E PROBLEMATIZAÇÕES 
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4.1  Luís Galvão 

Entrevista 

[O texto abaixo foi elaborado a partir de informações obtidas da entrevista realizada 

com Luís Galvão no dia 22 de junho de 2018, num bar próximo ao Ibrasotope Música 

Experimental. A entrevista gerou dois arquivos de áudio, totalizando 1h42min.]  

 

Músico, guitarrista, nascido e radicado em Santo André (São Paulo –SP). Passou 

pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul (FASCS), mas, segundo ele, sua formação 

musical se deu em grande parte de forma independente. Por volta de 2002, ainda 

estudando na FASCS, começou a se envolver com uma prática mais experimental de 

música quando conheceu o percussionista Daniel Puertorrico.  

“não chamávamos de improvisação, mas já era bem aberto. Nesse momento começamos 

a descobrir música oriental, música modal e free jazz. Foi nesse momento que acho que 

começou o lance [da improvisação], mas ainda dentro do idioma do jazz, dentro do idioma 

do groove, improvisava buscando uma célula que ficava legal, procurando melodias e 

criando temas. Então era essa coisa do groove/jazz, acho.” (informação verbal52) 

 

Segundo ele, noções como “improvisação livre”, ou mesmo “free improvisation” 

foram se dando aos poucos, no contato com amigos, pela troca de CDs (ele deu o exemplo 

de Derek Bailey, que se recorda conhecer desde 2005) pelo acesso à internet (usando 

recursos como o soulseek, ou visitando sites como Performing Free Jazz, de Fabrício 

Vieira), até que em 2010 ocorre, no Centro Cultural São Paulo, o I Festival Internacional 

Abaetetuba de Improvisação Livre. Segundo o músico, neste festival ele conheceu vários 

músicos até hoje bastante atuantes, como Thiago Salas Gomes, Rômulo Alexis, Rubens 

Akira e alguns estrangeiros que vieram se apresentar e ministrar oficinas, como, por 

exemplo, o saxofonista John Edwards e o baixista Raimond MacDonald. 

Atualmente, além de sua prática de improvisação, sendo bastante atuante na cena 

paulistana e do ABC e um dos fundadores do Circuito de Improvisação Livre, Galvão 

integra projetos de variados estilos musicais, como a Nômade Orquestra (big band que 

                                                             
52 GALVÃO, Luís. Luís Eduardo Galvão: entrevista [jun. 2018]. Entrevistadora: Natália Fontana 

Francischini. Dois arquivos de áudio em formato WAV, totalizando 1h42min. São Paulo, próximo ao 

Ibrasotope Música Experimental.  
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explora “um mosaico de estilos”53), Otis Trio (free jazz/hard bop), Giallos (garage rock), 

entre outros. 

Quando pergunto sobre o que atraía Luís Galvão na improvisação, ele reponde 

que a improvisação livre seria uma prática “horizontal”, na qual qualquer pessoa poderia 

participar, sem a necessidade de possuir uma técnica instrumental avançada. Discutimos 

brevemente como isso ás vezes gera uma ideia pejorativa sobre a improvisação livre, não 

sendo, para alguns, música “de verdade”. Mas, para ele, uma vez que “estruturou, é 

música”, ou seja, uma vez que se estabeleçam relações entre os sons, mesmo os sons de 

um ambiente, isso também poderia ser considerado música:  

“Eu acho que a improvisação livre [...] é um tipo de música/expressão cada vez mais 

difícil de fazer. E isso me instiga.  Se você toca samba, penso eu que fica cada vez mais 

fácil [tocar samba]. Agora, na improvisação não, eu acho cada vez mais difícil, uma vez 

que você vai “esgotando”. E eu me interesso muito por esse lance, não sei se pedagógico, 

mas que tenta contemplar cada vez mais gente, atingir bastante gente. O ano de 2012 foi 

o primeiro do Circuito [de Improvisação Livre], e foi quando uma amiga minha disse que, 
apesar de não gostar tanto do resultado sonoro, gostaria de tocar. E ela não toca nenhum 

instrumento. E eu achei “louco” isso, porque a pessoa está ouvindo e acha [a improvisação 

livre] intelectual demais, muito conceito, ou muita “zoeira”. Mas essa amiga falou isso e 

eu me senti contemplado.” (idem) 

 

Em minha terceira pergunta recordo de uma conversa que ambos tivemos no dia 

de nossa apresentação na edição Duos, já mencionada neste relatório. No caminho da 

estação de trem de Santo André para o Gambalaia, espaço onde aconteceria o evento, 

lembro de Galvão ter realizado uma comparação entre a sua relação com a música 

experimental e a música não-experimental. Recordo que ele havia dito sentir-se mais 

confortável na improvisação do que na música idiomática. Peço para ele comentar sobre 

isso: 

“Talvez seja pelo fato de não seguir uma lógica do mercado, e por ser uma coisa de se 

estar muito imerso no presente. Nós iremos improvisar daqui a pouco e não sabemos o 

que vai acontecer. Mas eu estava até pensando que estou caminhando muito para um lance 
misto: o da composição. Já faço isso com o Otis [Trio], mas são composições abertas, 

com temas. Eu me vejo no futuro indo mais pra esse lugar [da composição].” (idem) 

 

                                                             
53 “A big band Nômade Orquestra vem do ABC e mistura jazz, funk, rock, reggae, blues e música do mundo 

numa poção de groove daquelas. “Somos dez músicos e um VJ, todos do ABC Paulista, começamos com 

quatro integrantes e depois foi encorpando até chegar na formação ideal atual”, explica o baixista Ruy 

Rascassi, “o nome da banda veio a partir da busca por essa sonoridade do não estar estando, jogando no 

caldeirão a influência e pesquisa individual de cada integrante até chegar a esse mosaico musical.”. Citado 

do blog Trabalho Sujo: < http://trabalhosujo.com.br/voce-conhece-a-nomade-orquestra/ > Acesso em: 01 

de Julho de 2018. 

http://trabalhosujo.com.br/voce-conhece-a-nomade-orquestra/
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Começo a tentar encaminhar a conversa para uma discussão em torno do 

“momento” da improvisação e peço para ele falar como isso se dá, o que mais o instiga 

enquanto ele improvisa: 

“É difícil de explicar, mas não parece, enquanto você está improvisando, existe um 

momento em que se encontra um lugar de onde não se quer sair mais. Então acho que se 

trata da busca por esse lugar e que ele dure bastante. [...] A catarse existe quando a 

negociação é boa: eu deixo você tocar, você me deixa tocar, mas ás vezes você não deixa 

e eu sinto que isso é pertinente. [....] Acho essa negociação também uma das coisas mais 

importantes e ricas da improvisação.” (idem) 

Ele menciona, entretanto, que sente mais dificuldade durante um improviso solo, 

por considerar que ainda não tem muita prática em comparação à sua experiência com 

bandas e projetos coletivos. Ele declara que, apresentando-se sozinho, ainda não 

encontrou esse “lugar mágico” e que possui “vários dilemas” em relação ao 

“desenvolvimento do material” sonoro: 

“Hoje em dia me interesso muito na transformação do material [sonoro]. Considero as 
mudanças bruscas de material um pouco mais delicadas. Quando você está improvisando 

em grupo [esta mudança] é mais fácil, até porque é possível “tirar a mão” [do 

instrumento]. Contudo, quando você está sozinho, isto é sempre mais difícil. Apesar de 

se tratar de um outro lugar que me interessa muito: por que não se pode fazer um solo 

com pausas gigantes? A pausa é muito desconfortável quando você toca sozinho.” (idem) 

Neste momento da entrevista, pergunto se Galvão considera que, durante uma 

performance, o seu corpo tenha um papel relevante. Ele responde que sim e que, por 

influência do improvisador Thiago Salas, está “muito imerso no gesto”. Ainda 

respondendo a minha pergunta, Galvão realiza uma aproximação entre a música 

computacional e a improvisação:   

“[A música computacional] não me atrai muito ainda. Eu prefiro a parte do instrumento 

[...] é muito o gesto, o movimento, tem uma gama de timbres com nuances muito 

pequenas que se pode realizar. [...]. Então, acredito que no corpo [...] o gesto vai 

determinar o som. [Na música computacional], já existe algo meio interceptado, digital e, 

por isso, parece que você tem um pouco mais de controle. [...] [Mas] quando você tem 
uma ferramenta que é a extensão do seu corpo [o instrumento], ela muda. [...] Até então 

eu me vejo como um instrumento, sendo guitarra ou não.” (idem) 

Quando Galvão menciona que se vê “como um instrumento”, peço para ele 

comentar sobre a relação de seu corpo com seu instrumento em performance. Ele 

responde que essa parece ser “mais uma coisa que denuncia a entrega e o envolvimento 

na improvisação”: 

Acho que dentro da improvisação isso está muito inerente, por conta do corpo. [...] Eu 

acho que a improvisação é busca de sons pensando no instrumento como extensão do seu 

corpo: é você ficar “torcendo” o instrumento até [sair som]. (idem)  
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Galvão menciona seu atual interesse em “levar ao limite” o que ele tem de 

“material” e que tem exercitado isso com um trio “relativamente novo”, no qual usa a 

guitarra afinada em standard e sem preparações. Ele tem buscado esse “meio do lugar” 

entre o uso de recursos mínimos e a experimentação, ainda que algumas vezes encontre 

algumas dificuldades e recorra ao uso de técnicas expandidas, como esfregar os dedos na 

guitarra ou fazer pequenas desafinações. Contando sobre isso, ainda, ele menciona como 

a guitarra é um instrumento essencialmente timbrístico e como o uso de preparações abre 

um universo de possibilidades para a descoberta de novos sons:  

“Eu gosto de levar no limite o que eu tenho. Então talvez esse limite tenha a ver com o 

corpo. [...] Eu também gosto de pensar até onde posso ir só com a guitarra e o 

amplificador. [...] Falando da guitarra, ela é um instrumento muito rico em timbres. Se 

você tocar de forma normal, temos a chave, o potenciômetro, entre outros. Tudo isso já 

possibilita muitos timbres diferentes. Então eu acho que uma das coisas, por exemplo 

dentro da improvisação, que contribui para o gesto, é diminuir os recursos externos pois 

isso vai forçar ainda mais o uso do corpo. [...] Se você esgotou o uso da guitarra afinada 

em standard e o amplificador (se é que isso é possível), no momento em que, por 

exemplo, associarmos uma varetinha [na guitarra], até esgotar esse [recurso], também vai 

demorar muito. Então, eu me interesso por esse esgotamento de possibilidades com o 

material.”. (idem) 

Pergunto ao performer se ele considera que tenha desenvolvido gestos próprios, 

no sentido de que o corpo constrói uma memória corporal a partir de experiências e 

vivências (pessoais ou musicais). Ele me responde: “Eu acho que isso é natural no âmbito 

da vida. [...]. Eu acho que uma coisa que pode me caracterizar talvez é buscar uma coisa 

mais crua com relação ao instrumento. Um orgânico dentro do elétrico.”. Dando como 

exemplo um uso excessivo de pedais de efeito e distorção no amplificador, Galvão explica 

o que quer dizer com isso: 

“Eu não sinto tanto a ‘madeira’. [...] a pedaleira já processa tudo, vem um sinal que não 

me agrada muito. [...] Então, eu gosto de sentir que a guitarra e o amplificador são uma 

coisa só. Para mim, o amplificador está reproduzindo o som da guitarra como se ela fosse 

acústica. Mas isso tem relação com a minha vivência e com o tipo de som que eu mais 

gosto.” (idem) 

 

Neste momento da entrevista, pergunto se o performer consegue comentar sobre 

a ideia de invenção em tempo real durante uma performance. Ele conta sobre acabar 

“premeditando” algumas coisas, como, por exemplo, usar um pedal de efeito porque sabe 

que irá se apresentar com outro/a guitarrista que usa muito efeito. Outro exemplo é o de 

quando se apresenta com seu companheiro de banda, o baterista Flávio Lazzarrin: “tem 

algumas coisas que eu pré-determino: quando a gente improvisava, eu levava um monte 

de pedal, pra deixar [o som] mais espacial”. Luís Galvão complementa:  
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“Eu já venho com um caminho pré-determinado [para a performance]. Dependendo do 

que vai acontecer, eu penso a respeito. [...] Mas, ando muito interessado no esgotamento, 

tanto no quesito de recursos que eu tenho em mãos, quanto no limite do material. Se eu 

começo a raspar a unha [nas cordas da guitarra, eu estou buscando que aquilo se 

transforme por si próprio. Não me interesso tanto pelas variações bruscas de material.” 

(idem) 

 

 

*** 

Problematizações 

4.1.1.  Corpo e presença 

Quando pergunto à Luís Galvão a respeito de seu estado corporal em performance, 

ele comenta sobre sentir-se numa “pulsação muito rápida”, de forma análoga à sensação 

de ansiedade: “eu fico muito tenso, mas não num mal sentido”. O músico associa isso ao 

fato de a improvisação lhe exigir um estado intenso de presença, uma vez que esta prática 

seria “o lugar do presente, um dos raros momentos do presente”. Para exemplificar isso, 

Galvão sugere ainda uma distinção entre as performances de improvisação idiomáticas 

das não-idiomáticas, baseada na questão dos estados de atenção: 

“A música idiomática, estruturada e que não é experimental, permite o relaxamento. Eu 

acho que uma das coisas fundamentais da improvisação [não idiomática] é não relaxar. 

Se você relaxou, já não está escutando muito bem e se dispersou. Se eu estou cinco 

minutos tocando o mesmo riff, [entro] no piloto-automático, relaxo, pois eu sei que agora 

é [a vez do] solo de teclado, por exemplo. No improvisação [livre], não: é necessário estar 

ali, sempre presente.” (informação verbal54) 

Como se pode inferir da fala do entrevistado, a improvisação idiomática, apesar 

de também ser improvisação, possui certa previsibilidade decorrente de sua associação 

com um estilo que requer reprodutibilidade. Podemos complementar isso com Costa: “[na 

improvisação idiomática] os improvisadores – que podem nunca ter se encontrado antes 

– têm um sistema comum sobre o qual construirão suas intervenções, interações e “falas”” 

(COSTA, 2016, p. 183). Assim, o estado de atenção se volta para aspectos mais pré-

determinados daquela música (no jazz, por exemplo, a atenção de todos se voltará para o 

solista do momento, e não tanto para os demais). Talvez seja num sentido como este que 

                                                             
54 GALVÃO, Luís. Luís Eduardo Galvão: entrevista [jun. 2018]. Entrevistadora: Natália Fontana 

Francischini. Dois arquivos de áudio em formato WAV, totalizando 1h42min. São Paulo, próximo ao 

Ibrasotope Música Experimental. 
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certos automatismos sejam mais cabíveis nas práticas de improvisação idiomática., uma 

vez que nela comumente se assume funções com mínima fixidez. Na lógica de Galvão, 

estes automatismos, ou “relaxamentos”, não seriam tão cabíveis na improvisação livre, 

uma vez que, ao menos de algum ponto de vista, ela realmente está sujeita a mudanças 

no fluxo mais imprevisíveis. 

Retomando a questão do “estar presente”, podemos trazer o pesquisador Rogério 

Costa, que faz uso de Paul Zumthor. Costa nos diz que: 

o músico enquanto meio aqui referido, é seu próprio corpo. Quando se 

fala de improvisação musical, também se pode afirmar que o corpo é, 

ao mesmo tempo, o ponto de partida, o ponto de origem e o referente. 

(COSTA, 2016, p. 178) 

Tendo em vista este corpo como ponto de partida, se poderia dizer que, durante 

uma performance, o/a improvisador/a faria uso de experiências memorizadas pelas suas 

vivências e que estas estariam presentes em seus gestos, sendo parte integrante da 

construção da performance. Neste sentido, quando, num segundo momento, pergunto 

objetivamente à Luís Galvão se ele considera que sua improvisação “passa pelo seu 

corpo”, ele propõe uma oposição entre instrumentos acústicos e eletrônicos, sendo que os 

primeiros favoreceriam a presença e a corporalidade:  

O computador [a música feita com o computador] ainda não me atrai muito. Pois, por 

exemplo, a guitarra possui uma gama de timbres. Com movimentos muito pequenos você 

encontra sons, mesmo fazendo o uso de feedback. Então, eu acho que em relação ao corpo, 

o gesto vai determinar o som. E, com o computador, você parece ter um pouco mais de 

controle sobre o som: é só acionar o botão de espaço, por exemplo. Me aprece uma coisa 

um tanto interceptada, muito digital. Mas, quando você tem uma ferramenta que é a 

extensão do seu corpo, ela muda. Nesse sentido, eu sempre me vejo como um 

instrumento. Uma das coisas dentro da improvisação que tornam o gesto mais presente é 

ter menos recursos externos [pedais de efeito, por exemplo] e ter apenas o corpo como 

instrumento. Isso vai forçar ainda mais o corpo. 

  

 

*** 
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4.2  Daniel Mendes 

Entrevista 

 [O texto abaixo foi elaborado a partir de informações obtidas da entrevista realizada 

com Daniel Mendes em 4 de julho, no bairro de Santa Cecília (São Paulo – SP)] 

Daniel Mendes é violonista, compositor e intérprete de São Leopoldo, Rio Grande 

do Sul, radicado em São Paulo. Fez graduação em música na UERGS, mestrado na 

UNESP e doutorado pela UFRGS, tendo participado de simpósios e congressos. Possui 

composições apresentadas em diversos espaços, como XXIV Panorama de Música 

Brasileira (RJ, 2013) e Festival Internacional de Música Contemporânea (FIMC, Bahia, 

2011), entre outros. Participa do Atelier Contemporâneo, por meio do qual escreveu peças 

para a Camerata de Violões da Escola Municipal de Música. Desde 2014 integra o Amao 

Quartet, grupo de guitarras elétricas dedicado à composição e improvisação. Dentre 

outros projetos, também possui um duo de improvisação com Martin Herraiz, chamado 

Discórdio (pelo qual conheci o trabalho do músico).  

No início da entrevista, pergunto a Daniel se ele considera que seu trabalho esteja 

atrelado ao que tem se denominado por música experimental e/ou improvisação (livre). 

O músico responde que depende da situação, pois “não é um conceito único que ‘tem’ 

para improvisação livre e para música experimental (sic)”, mas que eles seriam cabíveis 

“na falta de um melhor termo”. Daniel Mendes se preocupa em dizer a mim que ele não 

é tanto um improvisador, considerando-se muito mais violonista e compositor, apesar da 

improvisação “sempre permear” seu trabalho.  

Apesar de não se considerar um improvisador, a prática “veio super cedo” em sua 

formação, quando ainda cursava graduação em música. Ele me explicou que teve contato 

com o professor Alexandre Birnfeld, o qual também não era propriamente um 

improvisador, mas que “gostava de fazer e inventar coisas” e, “por influência dele, 

começamos a ir nessa área”: 

“Então foi mais ou menos aí que começou. E na minha gradação eu fiz em violão. Então, 

como era propriamente instrumento e não tinha muita atividade composicional (que 

também era ‘outsider’), acho que eu comecei a improvisar antes de começar a compor, 

propriamente dito, se for pensar cronologicamente [...]. Eu sempre tenho na memória 
umas apresentações que a gente fazia, que essa foi bem peculiar porque era uma 

apresentação temática. Era da época dos festivais de lá. Apresentação de “Prática de 

Conjunto”. Eu tocava guitarra e fazíamos uma performance baseada em um ‘teminha’, 
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como se fosse um “jazz errado”, digamos assim. E o resto era improvisação livre.” 

(Informação verbal55) 

 

Segundo Mendes, foi por meio de Leo Brauer e algumas peças abertas que 

conheceu a improvisação propriamente dita. Quando pergunto ao músico o que mais o 

instiga na improvisação e o que o faz trazer essa prática para a sua produção, ele menciona 

a relação que a improvisação tem com a composição: 

“Muita coisa que acabo improvisando vira material composicional, então a improvisação 

também acaba sendo recurso para geração de materiais. E acho que é isso: exploração do 

instrumento de um modo natural. Não sei se é questão de dizer o que vem antes e o que 

vem depois, mas acho que ela é associada tanto com a prática instrumental de ‘catar’ coisa 
com o instrumento, quanto a parte composicional de ir bolando coisa na cabeça e criando 

e inventando. É a invenção. Acho que essas coisas me motivam, não tem um motivo 

especial, mas a situação que acaba criando um ambiente. Acho que a mesma necessidade 

que eu tenho de compor e de tocar eu tenho de improvisar.” (idem) 

Faço uma pergunta a Daniel Mendes que se relaciona com a sua tese “A 

composição musical como resposta: vivências e imaginário sonoro” (2015). A tese 

discute “o modo como as vivências do compositor motivam sua produção e como o 

percurso criativo é responsivo a elas”56. Pergunto se ele considera o mesmo quando 

improvisa e se suas referências musicais são evocadas durante o improviso: 

“Responsividade é uma noção complexa, uma vez que estamos sempre respondendo a 

vários estímulos. No momento da improvisação canaliza-se um modo de resposta para 

um acontecimento no ato ou para uma técnica usada, o instrumento, ou o corpo, entre 

outros. A performance em si é canalizada pela responsividade com o que está acontecendo 

no momento, com o ambiente, contigo. [...] A improvisação, na minha percepção, não é 

outra coisa senão essa responsividade. O instrumento, o próprio instrumento [...] já é um 

universo de referências que você está utilizando” (idem) 

 Continuando a falar sobre a tese, ele comenta sobre o termo “imaginário sonoro”: 

“De um modo mais direto [.... é a] referência de som que não vem de uma tabula rasa e 

que é resultado de vários anos ouvindo música. [É] o que você está imaginando na hora 

que você faz [um som], ou [o] que você escuta enquanto está fazendo. Acho que pertence 

a esse mesmo universo das referências. Isso não quer dizer que vai ser uma coisa direta, 

perceptiva, que você pontua cada um dos elementos [daquele som], mas que há diálogo 

com o repertório. Por mais que as pessoas tentem negar, acho que não tem nem como 

[ignorar as referências].” (idem) 

Neste momento, Daniel Mendes comenta sobre como os termos “idiomático” e 

“não-idiomático”, no contexto da discussão em torno do livre atribuído à chamada livre 

improvisação. Para ele, a corrente associação entre a improvisação “livre” e o “não-

idiomático” parece uma “negação”: 

                                                             
55 MENDES, Daniel. Daniel Mendes: entrevista [jul. 2018]. Entrevistadora: Natália Fontana Francischini. 

Um arquivos de áudio em formato WAV, totalizando 1h20min. São Paulo, no bairro de Santa Cecília. 
56 Trecho retirado do resumo da tese. 
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“A principal coisa que coloca restrições, se formos pensar (na composição ou 

improvisação) [e em] como encontrar soluções para restrições, a primeira vai ser o 

instrumento. Por mais que você extrapole o que se consideram as técnicas tradicionais, 

convencionais do instrumento, este estando presente como ferramenta, fisicamente 

falando, se não te restringir num universo determinado, pelo menos irá lançar a grande 

bola inicial.” (idem) 

No ensejo dessa influência do instrumento na performance e no/a som/música 

produzido/a, pergunto a Daniel como ele lida corporalmente com seu instrumento e/ou 

seus sistemas de instrumentos. Ele diz que se preocupa bastante com isso e que há relação 

com o termo “imaginário cinestésico” (termo também usado em sua pesquisa de 

doutorado, como será visto). Ele responde à pergunta dando como exemplo duas 

composições suas para violão: 

“Talvez tenha a ver com o modo de improvisar em algum momento. [...] compus as duas 

peças pensando inicialmente no violão como instrumento e me deparei com a seguinte 

questão: como eu, sendo compositor e interprete, vou encarar a questão do meu 
imaginário sobre o instrumento? E achei duas soluções diferentes para cada peça. A 

primeira talvez seja o mais perto que consegui chegar de tentar negar - ou pelo menos não 

negar, mas “dialogar discordando” do repertório violonístico - foi que estabeleci uma 

série de critérios para escolha de posições de mão, entende? Então (elas viraram notas 

depois e tudo mais) tinha um ‘motivinho’, mas a peça composicionalmente organizei 

umas sequências de movimentação de mão, de gestos, de posições. [...] fiz tipo uma 

condução de dedos, tipo “[condução] de vozes”, e daí tinha aquela posição inicial e podia 

fazer gradações de dificuldade do movimento. Tanto de uma passagem fácil quanto para 

uma que exigia mais... essa foi uma maneira que encontrei para trabalhar negando essa 

coisa... porque daí não tinha o ponto de referência, né? Era um pensamento puramente 

mecânico.” 

 

 Mendes explica que a segunda peça era o contrário da primeira, uma vez que 

deixou “fluir [...] o que tem mais a ver com o que gosto de ouvir e tocar [...] mas ao 

mesmo tempo acho que aí que eu usei de fato o imaginário, a minha sinestesia, mas mais 

confirmando ela do que negando, como na outra [peça]”. Ele explica que, estruturalmente 

ambas são bem diferentes, sendo a primeira “super rígida na geração dos movimentos” e 

“super flexível” na estrutura, e a segunda possuindo “compassos estritamente numerados 

e contados previamente, distribuídos...”. Neste sentido, Daniel afirma que isso também 

se manifestaria na improvisação e que, por isso, acha que “o não-idiomático que se fala, 

na verdade, é o idiomatismo que se faz presente, que é notado pela sua ausência”. 

Peço ao músico para comentar como ele “encontrou” o termo “imaginário 

sonoro”, uma vez que a responsividade, segundo o que depreendi, sempre lhe foi muito 

importante, musicalmente falando. Ele afirma que encontrou o conceito conhecendo o 

trabalho do compositor e pesquisador Fernando Cerqueira e lendo um livro do 

musicólogo Nicholas Cook: “com o [livro] dele foi de fato onde cheguei no imaginário 
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cinestésico, que é onde se dobra a curva dos conceitos na minha tese, pelo menos como 

penso agora.”. Daniel explica um pouco mais como esse termo permeia seu trabalho: 

“Quando falo na tese do “imaginário sonoro” como meu estímulo composicional, ele 

também vai sempre ser retroalimentado pela composição que estou fazendo, a qual [por 

sua vez] é a resposta a esse estimulo. É algo rizomático, que vai se adentrando e 

englobando vários aspectos. [...] Na tese, em algum momento vou falar que material 

musical é esse “imaginário”. Em outro momento, vou dizer que é estimulo para 

composição. A composição é parte dessa motivação, desse estímulo composicional e, ao 
mesmo tempo, é ela que está sempre embrenhando o “ouvinte imaginário”. É a 

imaginação da música composta já e que, mesmo depois de escrita no papel, também se 

transforma conforme se muda a percepção sobre ela. Acho que a composição não acaba, 

ela vai sendo composta num momento em que ela é entendida de formas diferentes” 

(idem) 

Daniel Mendes explica que existem três tipos diferentes de cinestésico e que ele 

se interessa mais por aquele que é relacionado ao “movimento”, ou, o “cinético”. Ele, 

enquanto intérprete, afirma que seu imaginário é cinestésico “de imaginar as coisas pela 

mão e da mão manifestar as coisas que imagina”. Mas, essa mão não seria 

necessariamente da sua “pessoa”, mas a “mão de todo o repertório [de violão]”.  

Prosseguindo na entrevista, pergunto ao músico como ele se relaciona com a 

invenção no instante presente, proporcionada pela improvisação. Ele reafirma suas 

questões em torno da “resposta instantânea” em relação aos acontecimentos da 

improvisação, a qual poderia tanto ser “em relação a alguém quanto em relação ao 

material”. 

Pergunto se ele acha que o corpo, com suas memórias e especificidades físicas 

tem um papel importante na performance e Daniel Mendes responde que isso tem bastante 

relação com o imaginário cinestésico: “por isso falei antes do translado, eu tenho certeza 

que para mim é diferente do que outras pessoas, por causa da minha fisicalidade”. Ele 

comenta sobre como ás vezes se depara com peças que “não fecham na mão” (ou seja, 

são de difícil execução) porque o compositor, que também é violonista, pensou em 

execuções que são mais adequadas e confortáveis para ele próprio, mecanicamente 

falando.  

“Existem coisas que são mais facilmente adaptáveis, falando de música escrita... e isso 

vai acabar interferindo na parte improvisatória também. De fato, são movimentos, gestos 

que você irá realizar e, daí sim, buscar o som. Ás vezes se faz o gesto por causa do som, 
ás vezes não. [...]. Por que vou mudar de posição num determinado momento? Acho que 

é por causa do mesmo tipo de pensamento de fisicalidade, entender o corpo tocando. 

Dentro da técnica tradicional, o fato de se escreverem três linhas diferentes de digitação 

de mão esquerda e de mão direita é isso: a tentativa de adequar a técnica ao corpo” (idem) 
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Pergunto a Daniel Mendes se ele acaba, de certa forma, planejando a performance, 

pensando em algo que queira explorar ou se ele prefere agir conforme os acontecimentos 

e ele conta que ensaiou para seu solo no Circuito de Improvisação Livre Violonístico, 

ocorrido algumas semanas antes. Porém, apesar do preparo, ele disse que acabou não 

fazendo nada do que planejou: 

“No momento de sentar e dar uma respirada antes [da performance], de concentrar... 

talvez por ter conseguido concentrar rápido é que acabei fazendo outras coisas [diferentes 
do ensaio]... E eu acho sempre muito difícil, que foi a razão que eu estudei improvisação 

antes, que é muito difícil fazer essas coisas, que acontecem direto em festivais, de que 

você está assistindo, daí para de assistir e vai tocar. Nossa eu acho muito difícil... porque 

você está numa ‘pira’ ouvindo... e fica despreparado para tocar...” 

 

Prosseguindo com a entrevista, pergunto ao músico se ele considera ter 

desenvolvido técnicas, macetes, estratégias, gestos, enfim, materiais sonoros ou corporais 

que sejam característicos em sua produção, ou seja, materiais que ele costuma preferir 

utilizar. Mendes menciona que existem “coisas bem específicas e presentes em vários 

lugares”, como o tremolo: 

“Achei um jeito de realizar um tremolo assim como na ornamentação de cadência de 

música barroca: geralmente usa-se uma corda solta com outra presa, a fim de se realizar 

uma dissonância. Esta técnica “cabe na minha mão” muito bem. A possibilidade que 

tenho de usar posições mais abertas... então é um recurso super legal e que uso bastante. 

[...] Não pensava nisso, mas ele é quase uma marca, está na minha peça do violão... um 

material quase principal...” (idem) 

Daniel também menciona o recorrente uso de percussão no violão, friccionar o 

tampo, arranhar as cordas com as unhas, esta última especialmente “evitada” na execução 

tradicional do violão: “eu acho que acaba sendo um recurso para exploração, no final. 

Tem uma peça que estou tocando do Bruno Ângelo que ele faz um pouco disso, sobre 

explorar “coisas erradas””. Além disso, ele menciona o uso da respiração, “tanto para 

compor” quanto para quando está “tocando música escrita”. Sobre a respiração, ele ainda 

diz: 

“Isso é parte do meu estudo de técnica: fico estudando [a técnica do] ligado e mexendo a 

cabeça, respirando alto, justamente fazendo presença de todo o meu corpo. Quando 

começo a estudar, sento com o violão, me mexo, sentindo meu peso na cadeira.... então, 

essas coisas acabam entrando para o repertório de gestos. E de fato é mais um gesto, esse 

‘movimentinho’, não é pelo resultado sonoro. É mais mecânico do que sonoro. O 

resultado sonoro também me agrada, mas prefiro o mecânico.”  

Peço para Daniel Mendes falar um pouco sobre o Discórdio, seu projeto com o 

compositor Martin Herraiz. Ele diz que tem amizade com Herraiz há alguns anos e, 

quando de sua vinda para São Paulo, encomendou uma peça para ele. Ambos acabaram 
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formando um duo de improvisação, apesar de Mendes ter desejado que o duo compusesse 

primordialmente. Ele conta que eles se encontram para ensaiar apenas quando irão se 

apresentar: “Esse tipo de rotina de ensaio não tem. Acho que é legal ter, mesmo que seja 

para improvisação, mas no nosso caso a gente tenta, na medida do possível, preservar que 

seja improvisação, não combinar nada’. 

Conto a Daniel Mendes que, assistindo à apresentação do duo no Circuito de 

Improvisação Livre Guitarrístico #01, tive a impressão de que eles tocavam uma peça 

composta. Daniel diz que era uma “improvisação mesmo”, que ambos se dão muito bem 

tocando e que no “pensamento musical a gente orna”, apesar de terem um pensamento 

composicional bastante diferente. Falo também que no momento da improvisação me 

ocorreu o pensamento de como ambos usavam técnicas consolidadas no repertório 

tradicional do instrumento, mas que, mesmo assim, as sonoridades não soavam 

“tradicionais”. Com essa minha fala, Daniel levanta a questão de que lhe parece não haver 

uma “técnica estendida”, na verdade, “já quase dizendo que a técnica é diretamente 

associada à sonoridade”: 

 “Isso de ser técnica tradicional, mas não soar tradicional eu acho que é mais pelo fato de 

pensar que não são necessariamente tradicionais ou não. A própria busca do som e usar a 

técnica como recurso, um meio... tem um som que você quer e a técnica vai atrás. A 

própria peça do Martim é um caso: a gente estava discutindo [...] que, tipo assim, há 20 

anos atrás seria impossível tocar essa peça pelo tipo de técnica que ela exige. E de técnica, 

falando em técnica pura, entende? Tipo, o lance do violão, de você ter a mão fechada. Ele 

faz uma afinação em quarto de tom em duas cordas e acaba criando um tipo de escala. Só 

que isso sé [se] consegue fazendo uma super abertura de mão, um monte de movimentos. 

Então acho que está mais por aí o pensamento de técnica, de ela acabar sendo sempre uma 

exigência constante de extrapolação do normal. Porque a sonoridade você vai querendo 

extrapolar também. Então, [...] não é o fato de não usar os apetrechos que é menos 

tradicional.” 

Após esta discussão, peço para Daniel Mendes contar um pouco sobre outro 

projeto do qual ele faz parte desde 2015, chamado Amao Quartet. Ele conta que é um 

projeto “bem diferente de tudo isso”, fazendo parte já da segunda formação desse que é 

o principal projeto do músico Glauber Kiss, do Rio Grande do Sul. Em 2016 eles lançaram 

digitalmente o “Improcreations”, um disco no qual exploram estas “improvisações 

guiadas”: 

 “A gente entrou no estúdio mais para testar, na verdade, testar a gente em estúdio e gravar 
umas coisas, para ter uma gravação bacana. E nesse processo de ensaiar a gente já foi 

estruturando um monte de coisas que viraram as peças. Tanto que a gente reproduz elas 

também. E ele [Glauber] ‘viaja’ mais por esse nível. A gente também toca peça de outros 

compositores, [como] o Vitor Só, o Valério [Fiel da Costa]. [...] mas geralmente são peças 

todas [de partituras] gráficas. A gente lida com improvisação, mas geralmente em cima 

de alguma ideia.” 
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Ele conta que nos ensaios, nos quais criam a maioria das peças que tocam, 

experimentam “coisas tradicionais, por exemplo, improvisar em cima de um pulso”, ou a 

improvisação diatônica, “das teclas brancas”, ou “ideias de gestos” baseadas no teatro Nô 

japonês, no qual um dos performers que toca percussão “faz um acelerando mega gradual 

e esse acelerando que coordena uma série de gestos [...] é uma percepção qualitativa e 

não quantitativa do tempo”. Mendes também conta sobre a turnê que eles fizeram, no qual 

haviam dois membros do grupo em Porto Alegre (RGS) e ele e Glauber em São Paulo. 

Glauber havia criado um dispositivo, “preparou um fone para plugar no celular” o qual 

era colocado no captador das guitarras: “ele amplifica o som [...] e eles improvisavam 

pelos nossos captadores”. A turnê toda havia acontecido dessa maneira. Mendes afirma 

que agora estão trabalhando na promoção e venda deste disco e que ele foi bem recebido: 

“ganhamos crítica em vários portais, Polônia, Austrália.. acho que tocamos em quase 

todos os continentes, rádios comunitários, programas específicos de jazz”. 

Para finalizar a entrevista, pergunto se Daniel Mendes considera que ele tenha o 

seu modo de uso com a guitarra e se gostaria de descrevê-lo de alguma forma. Ele afirma 

que sim, mas que não saberia descrever:  

“Estou mais na perspectiva de saber que existe e estar buscando. Acredito que em algum 

momento vou ‘encontrar meu modo’, nem que seja uma utopia constante [...] Tem a ver 
com o que falamos antes, o uso do corpo, presença de palco, o uso da respiração, a 

performance com diálogo com o público. Se não é o estilo é o que me preocupo enquanto 

toco.” 

 

*** 

Problematizações 

4.2.1 Responsividade, “Imaginário sonoro” e “cinestésico” e a base de 

conhecimento expandida 

 

Na tese de doutorado de Daniel Mendes, intitulada A composição musical como 

resposta: vivências e “imaginário sonoro” (2015), o músico disserta sobre “o modo 

como as vivências do compositor motivam sua produção e como o percurso criativo é 

responsivo a elas”57. Levando em consideração o que tenho refletido a respeito do gesto, 

                                                             
57 De modo a simplificar a explicação, retirei este trecho do resumo de sua tese.  
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considerei importante relacionar as discussões presentes em sua tese com o modo como 

ele improvisa. O músico responde que a improvisação “não é outra coisa senão a 

responsividade”, uma vez que se “canaliza um modo de resposta para uma coisa no ato, 

e, para aquela técnica que [o/a improvisador/a] está usando, [seja] o instrumento ou o 

corpo.”. 

Para prosseguir com as reflexões, é válido discernir brevemente os três principais 

conceitos com os quais Mendes lida em sua pesquisa: “responsividade”, “imaginário 

sonoro” e “imaginário cinestésico”. Norteando-se a partir de autores como Nicholas Cook 

e Fernando Cerqueira, Mendes interessa-se em tratar de uma ideia de composição que se 

dá em “resposta à estímulos e motivações”, sendo estes de natureza diversas: 

Há estímulos que incitam as intenções composicionais e expressivas e que acompanham 

o percurso das escolhas que tangem o processo criativo. Entendo que tais estímulos e 

motivações remetem ao entorno sonoro, afetivo e cultural, o qual constrói o ambiente do 

compositor e confere importância em seu percurso criativo. Os estímulos e motivações 

também englobam músicas de diversos repertórios, tendências e estéticas, experiências 

com alguma música, um trecho delas, algum gesto, sonoridade e aspectos da 

interpretação instrumental. (MENDES, 2015, pg. 18) 

Estes estímulos e motivações seriam, portanto, as “vivências do compositor”, o 

“tempo histórico, social e cultural em que ele está imerso”, a “vivência propriamente 

musical”, as “experiências com práticas interpretativas e a relação da fisicidade do 

intérprete com a idiomática e o vocabulário sonoro de um instrumento” (MENDES, 2015, 

pg. 13). O músico, ou o intérprete ou o compositor, enfim, inventa o seu percurso a partir 

destes estímulos, sendo este percurso a própria resposta. Evidentemente, esta resposta não 

é um ato espontâneo e isento de parcialidade: existem diversos filtros que se acionam no 

momento de invenção e os quais se dão conforme as condições da performance (o 

ambiente, se existem outros improvisadores, se se improvisa sozinho/a) e conforme o 

“imaginário sonoro”: 

Entorno sonoro, cultural e afetivo que motiva o processo criativo. Esta noção 
remete também aos materiais e às ideias, em sentido amplo e metafórico, que 

levam o compositor a compor e que, no ato criativo, se tornam materiais e ideias 

musicais. (MENDES, 2015, pg. 91) 

A partir de definições dadas por Mendes em nossa conversação, o “imaginário 

sonoro” (no caso, associado à performance de improvisação) ainda poderia ser definido 

como um som que é realizado na medida em que o performer o imagina, ou realizado na 

medida em que o som é escutado: “o som não vem de uma tábula rasa. É o resultado de 

vários anos ouvindo música, ouvindo a rua... [...]. Pertence ao universo de referências, 

não tem como ignorar [na própria prática]”. 
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Quando falo na tese do imaginário sonoro como meu estímulo composicional, ele também 

vai sempre ser retroalimentado pela composição que eu estou fazendo, a qual, por sua 

vez, é a resposta a esse estímulo.  É uma coisa rizomática que vai sempre se adentrando 

e acaba englobando vários aspectos: em algum momento o material musical se torna esse 

imaginário, em outro momento ele é o estimulo para a composição [...] é aquele ouvinte 

imaginário, a imaginação da música já composta. E mesmo depois dela toda escrita no 

papel, [ela] vai mudando conforme se muda a percepção sobre ela. Acho que a 

composição não acaba, ela vai sendo composta na medida em que ela é entendida de 

formas diferentes. 

Daniel Mendes considera a possibilidade de o “imaginário sonoro” da pessoa 

musicista incluir aspectos inerentes a uma prática instrumental, como “estímulos 

motores” e “cinestésicos”. Ou seja, haveria, dentro deste “imaginário sonoro”, um 

“imaginário cinestésico”, frente o qual o músico destacou grande apreço em sua própria 

prática de improvisação. Em sua tese, ele procura delinear o termo comentando algumas 

peças as quais teriam partido de uma perspectiva que leva em consideração a fisicalidade 

e a execução instrumental, considerando “demandas da percepção motora” (como no caso 

de Étude Douze, de Villa-Lobos), exploração de “possibilidades de digitação” (como em 

Kurze Schatten II, de Brian Ferneyhough), ou privilegiando a “movimentação do 

intérprete como material musical” (como no caso de Next Beside Besides, de Simon Steen-

Andersen) (MENDES, 2015, pg. 102-105). O “imaginário cinestésico”, em suma, estaria 

relacionado ao “modo como o intérprete responde às demandas motoras da prática 

instrumental” e como o compositor “internaliza a estrutura do instrumento, não apenas 

suas qualidades mecânicas, mas toda relação que a mecânica inferiu no repertório 

composicional” (COOK apud MENDES, 2015, pg. 101).  

Em sua prática de improvisação, Daniel Mendes declara ter grande interesse por 

uma noção de cinestésico relacionada ao “movimento”. O seu “imaginário” seria o de 

“imaginar as coisas pela mão e da mão manifestar as coisas que imagina”. A mão, neste 

caso, seria um importante ponto de partida para a invenção musical, seja ela composta ou 

improvisada, na medida em que o som, resultante de ações no instrumento, 

retroalimentam este “imaginário” sobre a música que vai sendo construída.  

Quando pergunto a Daniel Mendes como é a relação corpórea que ele estabelece 

com seu instrumento, ele responde dando como exemplo duas peças que ele compôs 

“pensando inicialmente no violão como instrumento”. Ele menciona que, uma vez sendo 

tanto compositor quanto intérprete, indagou sobre como “encarar a questão do imaginário 

sobre o instrumento” no momento de elaboração destas peças. A solução encontrada, 

segundo ele, teria sido estabelecer (para uma delas) “uma série de critérios para escolha 

de posições de mão”, como “movimentações”, “gestos”, “condução dos dedos” (análogas 
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à condução de vozes), entre outros. Com esta peça, Mendes procurou exercitar um 

“pensamento puramente mecânico” de forma a tentar ‘desviar’ de uma certa tendência, 

talvez uniformizante, que seu “imaginário sonoro” de compositor teria sobre o violão. 

 

Com estas reflexões, é possível tecer algumas aproximações entre os termos 

imaginário sonoro e expanded knowledge base (COSTA; SCHAUB, 2013). Este último 

é uma expansão do conceito de knowledge base do músico e cientista cognitivo Jeff 

Pressing58. Segundo o pesquisador Rogério Costa, para fazer uso daquele termo na 

chamada improvisação livre (uma vez que ele fora cunhado no contexto da improvisação 

idiomática), seria necessário mais do que dimensões práticas e teóricas baseadas “em 

todas as experiências significativas dos músicos com [algum] idioma particular” 

(COSTA, 2016, p.195). Seria necessário “envolver todo o background musical dos 

improvisadores”, estando aí inclusas não só todas as “experiências musicais dos 

improvisadores”, como também o que estaria “antes e além” dos idiomas (idem). Para 

complementar o significado expandido de knowledge base, Costa afirma ser necessário 

incluir a noção de know-how “para lidar com o tempo (passado e presente), para interagir 

com os outros, e para ouvir o som como um material essencial e ilimitado para a prática 

musical” (idem). Assim, em relação ao/à improvisador/a, Costa sugere que a knowledge 

base seria:  

composta por todas as memórias musicais pessoais de longa duração armazenadas na 

forma de um know-how (habilidades de percepção emocionais e motoras), e de um know-

what (do ilimitado universo de materiais sonoros, que precede o musical e que possibilita 

infinitas ampliações) (COSTA, 2016, p. 195-196) 

Em relação à chamada improvisação livre, Costa sugere ainda que ela deva ser 

considerada como uma “interpolação dos dois tipos de memória”, uma delas “- 

fundamentada na base de conhecimento” e relacionada com “a biografia de cada músico”, 

e a outra, em diálogo com a primeira, seria “uma memória coletiva criada de forma 

interativa e que se relaciona com a sucessão de estados sonoros provisórios que se 

desdobram de forma contínua durante a performance” (COSTA, 2016, p. 196-197). 

É possível afirmar que as principais características do termo expanded knowledge 

base assemelham-se àquelas dos termos responsividade, imaginário sonoro e imaginário 

                                                             
58 COSTA, Rogério; SCHAUB, Stéphan. Expanding the concepts of knowledge base and referent in the 

context of collective free improvisation. XXIII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa 

e Pós-Graduação em Música – Natal – 2013 
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cinestésico. Segundo Daniel Mendes, conforme visto, a ideia de responsividade abarcaria 

uma espécie de reação (não necessariamente espontânea) disparada, em performance, por 

uma conjunção de fatores combinados. Estes fatores seriam tanto as próprias condições 

da performance (onde ela se dá, de que maneira, etc.) quanto as vivências do/a 

improvisador/a no decorrer dela. No contexto desta responsividade, encontram-se os 

imaginários sobre alguns desses fatores (como, por exemplo, o imaginário do performer 

sobre o seu instrumento, ou sobre um som que ele mesmo produz, ou sobre como ele 

espera que se dê a performance, etc.).  

Num certo sentido, é possível aproximar a vivência do performer da “biografia de 

cada músico”, uma vez que ambas tratam de experiências pessoais dos participantes. 

Entretanto, aparentemente, a vivência abarca não só aspectos das experiências musicais 

do/a improvisados/a (assim como o faz a “biografia musical”) mas também vivências 

pessoais em seu sentido literal (ou seja, experiências que extrapolam o âmbito musical). 

Isso também estaria relacionado, conforme vimos, à ideia de improvisação enquanto uma 

“memória” coletiva que é construída na medida em que a performance acontece. 

Em relação ao know-how (“habilidades de percepção emocionais e motoras”), é 

possível realizar uma aproximação tanto com o imaginário sonoro quando com o 

imaginário cinestésico. Segundo Costa, o performer precisa saber como interagir com os 

elementos presentes em performance (sejam eles um/a outro/a performer, seja o tempo da 

performance, os materiais sonoros, entre outros), o que parece análogo, ainda, à ideia de 

vivência atravessada pela percepção que o músico tem sobre as coisas e o quanto ele está 

atento e interessado nelas (imaginário sonoro e cinestésico). 

 

4.2.2 Improvisação, composição e invenção 

Quando pergunto a Daniel Mendes o que o interessa na improvisação ele fala da 

relação que ele estabelece com a composição. Para o músico, a improvisação é “associada 

[...] à parte composicional de ir bolando coisa na cabeça e criando e inventando. É a 

invenção.”59. Ela pode tanto ser um “recurso para geração de materiais” para a 

                                                             
59 “Muita coisa que acabo improvisando vira material composicional, então a improvisação também acaba 

sendo recurso para geração de materiais, sabe? E acho que é isso: exploração do instrumento de um modo 

natural. Não sei se é questão de dizer o que vem antes e o que vem depois, mas acho que ela é associada 

tanto com a prática instrumental de ‘catar’ coisa com o instrumento, quanto a parte composicional de ir 

bolando coisa na cabeça e criando e inventando. É a invenção. Eu acho que inventar é um termo mais 

lúdico, mas que cabe super bem, sabe? Então acho... acho que essas coisas me motivam, não tem um motivo 
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composição, quanto uma forma de “explorar o instrumento de um modo natural”. 

Considero importante evidenciar que o músico, sendo além de improvisador, também 

compositor e intérprete, enxerga a existência de composição na improvisação.  

É possível apontar reverberações entre as reflexões de Daniel Mendes e aquelas 

presentes no texto “Composição e improvisação: duas formas de criação musical”60, do 

professor e pesquisador Rogério Costa. Aqui, Costa procura refletir de que maneiras 

improvisadores e compositores compartilhariam “ideias de música” (COSTA, 2015, pg. 

4), afirmando que “a improvisação é, em certa medida, composta”. (idem, p. 5). O 

professor elenca uma série de características que estariam “implicadas” em ambas 

práticas e que, segundo ele, tornam a aproximação possível, como, por exemplo, as ideias 

de fluxos sonoros, objetos sonoros ou momentos; estruturas, formas, conteúdos; 

procedimentos, harmonicidades, camadas, discursos, desdobramentos, entre muitos 

outros. Apesar de composição e improvisação se darem num “tempo diferido”, todas estas 

ideias gravitariam em torno da performance de improvisação, uma vez que ela se vale da 

“criação em tempo real”.  Ou seja: 

Assim como na composição, na livre improvisação há uma atividade de estruturação que 

coordena corpos, mentes, instrumentos e o fluxo sonoro em um ambiente específico. 

Portanto, vários dos elementos presentes nas formas de estruturação dos diversos tipos de 

composição aparecem também na livre improvisação. (COSTA, 2015, pg. 5) 

O professor e pesquisador Silvio Ferraz, por sua vez, realizando um contraponto 

crítico, considera que “os corpos que povoam” a improvisação e a composição 

encontram-se em ambientes distintos: “como em uma máquina livre, eles mudam de 

função a toda hora, são outros a toda hora.” (FERRAZ, 2016, pg. XVI). Com esta 

assertiva, é possível colocar Daniel Mendes num “meio do caminho” entre ambos 

pesquisadores, cujas reflexões estão aqui expostas para potencializar esta análise. 

Apesar de considerarem o background do improvisador (conforme discutido no 

tópico anterior), as reflexões de Rogério Costa acabam por privilegiar, de certa forma, 

aspectos elementares do som e do fluxo da performance. Já Silvio Ferraz, parece preferir 

deixar em aberto quais são esses elementos e características que fomentam tanto a prática 

composicional quanto a da improvisação: as condições pelas quais se dariam as “funções” 

                                                             
especial, mas a situação que acaba criando um ambiente. Acho que a mesma necessidade que eu tenho de 

compor e de tocar eu tenho de improvisar.” 

60 COSTA, Rogério. Improvisação e composição: duas formas de criação musical ou Improvisação e 

composição têm tudo a ver. Apresentação no EMA (Encontro de Música Atual, ECA/USP). Org. Silvio 

Ferraz. São Paulo, 2015. 
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destes “corpos”, depende muito da situação e do/a compositor/a ou improvisador/a. 

Daniel Mendes, por sua vez, conversa com ambos, uma vez que tomar como ponto de 

partida a “responsividade” deixa em aberto que estes elementos e características, 

presentes tanto na performance quanto na composição, passem pelo crivo daquele que 

vive estas práticas. 

Uma outra aproximação possível de ser realizada é com as reflexões de Nicholas 

Cook, autor com o qual Mendes dialoga em sua tese. Em seu texto “Fazendo música 

juntos ou improvisação e seus outros” (2007), Cook sugere uma abordagem da “música 

enquanto performance” e da “performance enquanto improvisação”. O autor evoca 

polêmicas discussões existentes em torno da “divisão refratária entre o jazz e a música de 

“arte””. O fato de o jazz ser recorrentemente definido pela improvisação evidencia certo 

preconceito, uma vez que o termo improvisação seria visto como “subjacente à ideia de 

“obra” ou “composição”, de tal forma que a improvisação é o “outro” da composição, um 

termo “marcado” e, por isso, subordinado” (BLUM apud COOK, 2007, p. 10). Fazendo 

uso da assertiva de que “a improvisação coletiva contínua é... .um veículo para uma forma 

de socialização musical que é periférica à tradição do artista-indivíduo, do ‘solista’“ 

(JOHNSON apud COOK, 2007, p. 14), Nicholas Cook nos fornece a sua argumentação 

contrária, usando como exemplo a música de câmara:  

Posso defender este ponto em termos de uma performance do Quarteto de Cordas em Sol 

Maior, K.387 de Mozart (como praticamente qualquer outro quarteto de cordas serviria 

como exemplo). Os músicos podem muito bem tocar as notas exatamente como Mozart 

as escreveu. Mesmo assim, eles não as tocam exatamente como Mozart as escreveu, 

porque cada nota na partitura está sujeita a uma negociação contextual de afinação, de 

valores precisos de dinâmica, de articulação, de qualidade tímbrica etc. Por exemplo, os 

performers mantêm o andamento não porque cada um acomoda a sua maneira de tocar a 

uma pulsação externa [...], mas porque cada um está continuamente escutando o outro, 
acomodando seu andamento ao dos outros, resultando em uma temporalidade 

compartilhada, comunal – o “tempo interno” compartilhado da “relação mútua de ajuste” 

de Schutz. (COOK, 2007, p. 14) 

Ou seja, ainda que a música de Mozart seja composta, os intérpretes necessitam 

de certa dose de improvisação, uma vez que a sua execução, em conjunto, exige uma série 

de adaptações que não estão previstas na partitura. Cook considera que ela orienta uma 

“coreografia”, na qual estaria estruturado um “objetivo” ou uma “missão compartilhada”, 

nas quais, por suas vezes, seriam definidas “decisões detalhadas a serem realizadas em 

tempo real por indivíduos em destaque e à luz das condições locais – condições a serem 

improvisadas, assim como acontece na vida cotidiana” (COOK, 2007, p. 14). 
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O fato de Cook nomear seus dois primeiros tópicos de “música enquanto 

performance” e “performance enquanto improvisação” nos convida a diluir territórios 

usualmente consolidados. É isso que parece estar presente quando Daniel Mendes coloca 

que o que mais o instiga na improvisação é a maneira como os mecanismos de invenção 

se assemelham aos da composição. Talvez não haja, realmente, muitas distinções entre 

uma e outra. Para Daniel Mendes, assim como na improvisação, a composição seria um 

campo de exploração cujos materiais se dão de forma responsiva, reverberando em 

imaginários sobre o próprio som e o fazer.  

Além disso, um outro ponto em comum entre as reflexões de Cook e como Daniel 

Mendes percebe a sua relação com a improvisação se dá nas relações que se estabelecem 

durante a performance, sejam elas entre as pessoas (entre os/as improvisadores/as 

participantes – e entre improvisadores/as e o público/espaço), seja do/a improvisador/a 

consigo mesmo. Num dado momento da entrevista, quando pergunto a Mendes como ele 

se relaciona com a “invenção em tempo real”, o músico levanta uma outra questão, que é 

sobre se seria possível “improvisar sozinho”. Segundo ele, tal assertiva não procede. 

Existe um “outro” sempre presente, o qual poderia ser o próprio instrumento, ou o “som 

que se imagina” naquele instante, bem como “o resultado das coisas”. O/A 

improvisador/a estaria “dialogando, respondendo às coisas, perguntando, negando e 

afirmando” a todo momento. É possível identificar reverberações de Cook nesta 

colocação, quando o autor sugere que a “improvisação solo” seria “um caso especial de 

improvisação coletiva” (COOK, 2007, p. 13). Analisando colocações de Pressing e 

Sarath, o que haveria de comum entre ambas é a “resposta do improvisador à sua própria 

performance” (COOK, 2007, p. 14). O que contribuiria para este estado de resposta que 

é gerado durante a improvisação, seria o que Schutz denominou de “tempo interno”: 

“a mútua relação de ajuste, a experiência do ’Nós’, que está na base de toda possível 

comunicação”. O “Nós” intersubjetivo de Schutz, ativado por meio da experiência de um 
“tempo interno” comum, abarca não apenas o Eu e os outros instrumentistas, mas também 

o público. Como BERLINER (1994, p.459) coloca, “os performers e ouvintes formam 

um circuito de comunicação no qual as ações de cada um afetam continuamente o outro”. 

Nessas circunstâncias, faz sentido ver a improvisação solo como um caso especial da 

improvisação em grupo, na qual os “outros” estão invisíveis. (COOK, 2007, p. 14) 

 

Para Daniel Mendes, portanto, não há como improvisar sozinho, uma vez que, 

ainda que não se improvise com outro/a improvisador/a, o performer dialoga com 

diversos elementos “invisíveis” ao mesmo tempo, respondendo àquele que melhor lhe 
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fizer sentido no momento: sejam parâmetros do som e da musicalidade, um som 

descoberto, sejam questões concernentes à execução instrumental, seja a interação com o 

público, sejam as suas intenções, suas dificuldades e facilidades, habilidades, enfim, uma 

série inumerável de condições que se dão, combinadas ou não, com o espaço, o repertório 

do instrumentista, o público, etc. 

 

4.2.3 O não-idiomático como “negação” das referências, o instrumento como 

“primeira restrição”, a técnica como meio e o gesto para adquirir o som 

desejado 

Daniel Mendes fala em entrevista como o imaginário sonoro se associa a um 

“universo de referências”. Para ele, durante uma improvisação, por mais que as 

associações não sejam diretas e se deem de forma “perceptiva [ e sobre as quais se] pontua 

cada um dos elementos”, ainda assim haveria um “diálogo com o repertório [...] por mais 

que as pessoas tentem negar”. Da perspectiva de Mendes, isso ficaria evidente “quando 

se fala, por exemplo, de idiomático e não-idiomático, noções as quais parecem uma 

“negação de certas coisas”, ou aversão à “restrições”. Mendes está inclusive contestando 

o termo “livre”, presente em “improvisação livre”: 

se formos pensar em como encontrar soluções para [estas] restrições (na composição ou 

improvisação), a primeira vai ser o instrumento. Por mais que você extrapole o que se 

consideram as técnicas tradicionais, convencionais dele, [...] o instrumento estando 

presente como ferramenta para realizar a atividade musical, você tem ele ali [impondo 

restrições]. 

Ou seja, para Mendes, por mais que se tente caracterizar a improvisação livre 

enquanto uma prática que primordialmente procura não se submeter aos idiomas 

musicais, o instrumento já seria em si um primeiro condicionamento: “fisicamente 

falando, se [o instrumento] não restringe em um universo determinado, [ele] pelo menos 

‘lança a grande bola inicial’”(sic). Por isso, quando pergunto a ele se considera sua 

produção associada ao que se denomina por “improvisação livre” ele afirma “não [existir] 

um conceito único para improvisação livre e para música experimental” e, por isso, possui 

certa reserva com estes termos. Para ele, principalmente em relação aos materiais usados 

durante uma improvisação, “o não-idiomático que se fala é, na verdade, o idiomatismo 

que se faz presente e é notado pela sua ausência.”. Neste sentido, a técnica do tremolo, 

que ele menciona ao responder minha pergunta sobre ter desenvolvido técnicas e/ou 
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materiais sonoros recorrentes em seu improviso, poderia ser um recurso “idiomático da 

improvisação não-idiomática”, uma vez que, para ele, esta técnica está sempre presente 

em seu trabalho e é inspirada, na “ornamentação de cadência barroca, [na qual] 

geralmente se usam cordas soltas e presas [com a intenção] de realizar uma dissonância”. 

É válido ainda mencionar que Daniel Mendes questiona uma certa oposição 

existente entre as noções de técnicas expandidas e técnicas tradicionais neste contexto. 

Para ele, as técnicas estariam submetidas ao som que se busca realizar, considerando que 

elas sejam “recursos” e “meios” utilizados para se adquirir um resultado desejado.  

Para Mendes, portanto, as técnicas, a despeito de serem tradicionais ou 

expandidas, estariam na verdade sempre submetidas a “uma exigência constante de 

extrapolação do normal, uma vez que as sonoridades também necessitam ser 

extrapoladas”. 

Talvez Mendes fale de um senso comum que se tenha criado em meio aos 

improvisadores e que costuma atribuir às noções de Derek Bailey um teor generalizante 

e diferente do que o músico tentou distinguir. Segundo Bailey, a improvisação idiomática 

seria “preocupada principalmente com a expressão de um idioma”, cuja “identidade” 

tomaria deste idioma. A improvisação não-idiomática, por sua vez, “tem outras 

preocupações” e “embora ela possa ser altamente estilizada, não está usualmente presa à 

representação de uma identidade idiomática” (BAILEY apud BIAZON, 2017, p. 24). 

Acerca das relações do improvisador com a própria produção sonora, um dos enunciados 

mencionados por Biazon é:  

Não seria [...] uma questão de negar os sistemas totalizantes, mas antes integrá-los ao 
processo criativo. [...] Neste caso, a prática de fazer “citações”, referências, funciona 

como fornecedora “de sentidos” para colaborar com o entendimento e criar 

[aproximações]. (FALLEIROS apud BIAZON, 2017, p. 24, com complementos do 

citante). 

Esta ressalva de Falleiros é muito próxima da crítica de Mendes em relação a 

observar um uso das noções de Bailey de modo equivocado, como “restrição” e 

“negação” das referências. Não se trataria, portanto, de considerar a improvisação “livre” 

a modalidade mais pura e imparcial possível, conforme depreendo de Biazon (2017, pp. 

73-5), uma vez que deste ponto de vista a diferença substancial seria sobretudo a sua 

característica de não submissão a algum idioma. Outra questão relevante seria de enfatizar 

que nõ é possível pensar em improvisação livre apartada das particularidades fisicas e 

sonoras trazidas pelo instrumento, como aponta Mendes. Ou seja, é possível dizer que o 
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instrumento também acaba impondo uma “linguagem” própria, ainda que ele seja usado 

de um modo o menos tradicional possível: a sua fisicalidade, seus timbres, a maneira 

como ele é construído, a maneira como acaba impondo uma relação corporal do 

instrumentista para com ele, tudo isso incide nos modos de uso, conforme veio se 

demonstrando aqui. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E 

APONTAMENTOS 
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Das inúmeras constatações que obtive com esta pesquisa, é necessário expor 

algumas com maior detalhe. A primeira delas, conforme brevemente exposto na 

introdução deste relatório, é em relação ao termo modos de uso. A adoção deste termo 

passou a fazer sentido logo após a realização do Circuito de Improvisação Livre 

Guitarrístico #01. Isto porque, de certa maneira, foi apenas me deparando com a própria 

experiência “física” de assistir a apresentações organizadas com uma intenção de 

pesquisa é que o objeto de estudo começou a ficar mais evidente para mim. Mais ainda, 

apenas depois de, não só ter “vivido” estas apresentações, mas também de ter assistido 

aos seus registros e refletido sobre eles com uma intenção de “análise”, é que começaram 

a se tornar mais claros por quais aspectos da performance, e do que eu viria a chamar de 

modos de uso, eu estava interessada em analisar. Este processo de pensar nos modos de 

uso enquanto um encontro entre aspectos da performance e maneiras de se usar a guitarra 

– uma relação entre performer e instrumento que, na verdade, se retroalimenta a todo 

instante – já havia tido o seu início, na verdade, muito antes da organização daquele 

evento, quando realizei leituras sobre gesto e fisicalidade61. As orientações do prof. 

Fernando Iazzetta foram imprescindíveis para perceber que estas leituras, apesar de 

bastante esclarecedoras, na verdade não tratam do mesmo contexto no qual se encontra o 

meu objeto de pesquisa. Isto é, na verdade, mais do que “aplicar” conceitos ou analisar 

um assunto sob uma perspectiva consolidada, é necessário atentar-se para as 

especificidades do que está sendo estudado. Assim, o movimento de ater-me primeiro às 

performances, aos registros e entrevistas foi imprescindível para começar a falar em 

modos de uso. 

Esta noção, por sua vez, não pretende substituir as outras enquanto mais um 

conceito ou sistema. A escolha por usar um termo como “modos de uso” se dá 

objetivamente por buscar uma perspectiva não uniformizante na pesquisa, uma vez que 

considero que cada performer lida de maneira ímpar com as questões que permeiam os 

modos de uso. Por isso, é válido comentar, apesar de perceber as limitações de uma 

entrevista, considerei importante fazer uso desta ferramenta, uma vez que, para mim, os 

modos de uso estão atravessados pela forma como cada performer problematiza questões 

que estão presentes neste universo das práticas musicais experimentais e que concernem, 

por exemplo, ao idiomático e não-idiomático, a questões do fluxo da performance, ao 

                                                             
61 Realizei leituras de autores como François Delalande, Luciano Berio, Silvio Ferraz, Mário del Nunzio, 

entre outros. Conforme visto, pode-se conferir estas leituras no Anexo I. 
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esgotamento de materiais sonoros, entre outros (brevemente discutidos no tópico 

Entrevistas e Problematizações).  

É válido mencionar que considero esta parte do relatório bastante controversa. O 

intuito de realizar as entrevistas se dava, à princípio, muito mais no sentido de poder 

conhecer a trajetória de cada artista neste contexto musical, imaginando que isto pudesse 

auxiliar nas reflexões sobre os modos de uso. Contudo, conforme dito, deparei-me com 

questões muito complexas sobre as quais agora considero ter me debruçado em demasia. 

Isto é, realizar problematizações acerca de assuntos que emergiram em situação de 

entrevista de fato contribui para que eu entenda melhor a maneira como cada artista pensa 

sobre o contexto musical no qual ele está inserido, porém, tais informações são, por assim 

dizer, um tanto secundárias para os modos de uso – ao menos neste momento. 

A princípio, o que eu havia me proposto nesta pesquisa parecia ser uma espécie 

de identificação ou taxação da maneira de cada artista lidar com a guitarra e a 

performance. No entanto, a organização dos modos de uso, no tópico 3 deste relatório, 

mostrou que talvez uma leitura mais interessante da noção seja aquela realizada de forma 

despersonificada. Isto porque os modos de uso nada mais são do que possibilidades de se 

usar a guitarra neste contexto musical e que estão relacionadas à fisicalidade: são questões 

do comportamento físico do corpo e do instrumento, dos objetos e mecanismos 

implicados, e, mais do que qualquer coisa, estão disponíveis para serem usados e 

desfrutados. É evidente que cada artista possui um modo de uso próprio e que inclusive 

talvez seja possível constatá-lo à primeira vista: existem algumas condições que permitem 

tornar este modo único, pois cada corpo é um corpo, cada um possui um repertório com 

o qual dialoga, os instrumentos e equipamentos que usa, os gostos que tem, e, estes e 

inúmeros outros fatores, em combinação, criam as condições para que aquele modo de 

uso seja próprio daquele performer da guitarra. No entanto, tais condições podem ser 

temporárias, transformarem-se e possibilitarem outras que façam com que o resultado 

final do trabalho seja diferente: isto é, em se tratando de práticas abertas e experimentais, 

lida-se o tempo todo com o dinamismo dos procedimentos, o que contribui para que os 

artistas estejam em constante gestação de si próprios. 

 

*** 



93 
 

Outras constatações foram muito valiosas, agora sendo mais específica em relação 

aos modos de uso. A sua elaboração se deu invariavelmente em comparação direta com 

“uma maneira mais tradicional de se tocar o instrumento”. De antemão, cabe aqui uma 

breve explanação sobre esta expressão exaustivamente usada ao longo da pesquisa. Na 

verdade, é difícil e bastante complexo apontar as práticas musicais que possuem ou que 

não possuem experimentação, uma vez que, novamente em se tratando de arte, esta é uma 

atitude inclusive bastante comum em qualquer campo em que a invenção tem papel 

fundamental. Isto é, como bem aponta José Henrique Padovani (2011) e Fernando 

Iazzetta (2009), pode-se dizer que não é uma novidade que a experimentação contribui 

para o desenvolvimento tanto de novas técnicas instrumentais quanto de instrumentos 

altamente tecnológicos, muito antes do surgimento da complexa tecnologia 

computacional que conhecemos hoje. Dessa forma, talvez falar em “práticas musicais 

experimentais” possa soar um tanto genérico. Contudo, conforme brevemente apontado 

na Introdução deste relatório, este termo é aqui usado para se referir a uma música cuja 

atitude de experimentação é fundamental para caracterizá-la desta forma. Isto implica em 

diferenciá-la comparativamente de outras músicas cuja mesma atitude, por assim dizer, 

não se concentra estrita e necessariamente num estado de invenção constante e em tempo 

real, sendo parte integrante de seu modus operandi. E isso não quer dizer, contudo, que 

estas “outras” músicas não se preocupem com sua própria transformação para algo novo 

e diferente, extrapolando limites consolidados. Isto é, até mesmo Claudio Monteverdi, ao 

compor Il Combattimento di Tancredi e Clorinda (1624), teve uma atitude de 

experimentação quando orientou os músicos do naipe de cordas da orquestra a realizarem 

um pizzicato mais ruidoso e violento, de forma a tentar dar conta da narrativa desta 

composição do Renascimento tardio (PADOVANI, 2011, p. 2). Assim, quando falo de 

uma música “mais tradicional”, apesar de injustamente contribuir para que não se denote 

que ela também se renova, não falo das práticas musicais experimentais aqui usadas, as 

quais se referem a esta música realizada em 2018, neste contexto de São Paulo, pelos/as 

performers aqui estudados.  

Findada esta breve explanação, necessária para entender que, de certo modo, esta 

pesquisa trata de técnicas instrumentais – de maneira análoga a que Padovani realizou em 

seu artigo publicado na Revista Música Hodie, porém tratando de um recorte específico 

e interessado em apontar para a importância do corpo do performer nestes procedimentos 
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– é possível prosseguir com alguns apontamentos importantes percebidos ao longo da 

pesquisa.  

Talvez possa se dizer que o primeiro ponto substancial de diferenciação e 

caracterização desta guitarra mais experimental seja em relação ao que chamei aqui de 

disposições, uma vez que, estando o instrumento disposto de outra maneira, torna-se 

possível uma reinvenção das funções. Por exemplo, das mãos, sofre alterações 

consideráveis, contribuindo evidentemente para que se realizem adaptações importantes 

no desenvolvimento de novas técnicas62. Por exemplo, a maneira como eu mesma faço 

uso da guitarra, assim como Paulo Hartmann e, como por alguns segundos fez Matthias 

Koole na performance ora descrita, o instrumento que se queda predominantemente 

deitado sobre as pernas implica na obtenção de um acesso livre das duas mãos sobre ele, 

assim como num piano. Dessa forma, a mão esquerda torna-se mais apta a realizar a 

função de excitadora, já que na postura usual, ela tende a ser moduladora do som. Quanto 

à mão direita, o que ocorre é, de um lado, o desfavorecimento de algumas formas de 

excitação usual, e de outro, o favorecimento de novas possibilidades de excitação, além 

de, também, modulação. Contudo, se considerarmos que a guitarra se mantém disposta 

“da esquerda para a direita” do performer, cada uma das mãos ainda resguarda 

particularidades, uma vez que possuem acesso a distintas partes do instrumento: isto é, a 

mão esquerda mais próxima do braço da guitarra e headstock, e a direita, dos captadores, 

da ponte e do corpo. Porém, se esta disposição for invertida, as particularidades também 

se quedarão invertidas.  

Ainda sobre eu mesma e Hartmann, outra constatação interessante relacionada à 

disposição da guitarra é a de que, quando deitada, desfavorece-se as técnicas mais 

tradicionais do instrumento. Isto foi comentado usando o exemplo do uso de notas 

definidas pelo performer: sem envolvê-la com os braços, a falta de um apoio para o braço 

da guitarra implica em ser mais complicado realizar mais de uma nota de cada vez. 

Contudo, esta posição favorece, conforme mencionado, uma visualização muito mais 

ampla de todo o corpo da guitarra, o que certamente também favorece a exploração de 

outras sonoridades e técnicas instrumentais. 

                                                             
62 Isto porque, à princípio, conforme dito, num uso mais tradicional da guitarra e por um performer destro, 

a mão direita, associada ou não a objetos extensores, ataca o som, enquanto que a mão esquerda não produz 
o som, mas as características do som (uma vez que os dedos têm o papel de alterar o tamanho da parte 

vibrante das cordas). 
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Outra constatação que merece destaque e ainda dentro da discussão das 

disposições, relaciona-se à performance do naøs. O interessante deste caso são as 

disposições de todos os instrumentos e a postura dos músicos diante da situação de 

apresentação. O fato de os pedais quedarem-se espalhados caoticamente pelo chão, exigia 

que os performers se dispusessem em grande parte ajoelhados próximos aos aparelhos e 

de costas para o público. Sendo isto uma escolha aleatória ou não, tal posicionamento não 

só evidencia uma relação de não-submissão à separação entre palco e público, mas 

necessariamente impõe que outras relações entre o corpo dos performers e os 

instrumentos seja construída. Aqui, os modos de uso expandem-se do foco na guitarra 

elétrica para o espaço, incidindo diretamente em questões propriamente musicais: estando 

mais voltados para a gestualidade necessária para gerar os sons, é possível aproximar o 

espaço de apresentação do naøs ao de uma instalação sonora, uma vez que os músicos 

eventualmente transitavam entre os sets montados (além dos pedais e guitarras, estavam 

munidos de uma cadeira de metal amplificada e do bloco de isopor). Outro ponto 

interessante do duo entre Sérgio Abdalla e Alexandre Chiurciu e que remete à 

performance do Máquina Híbrida, é o fato de transformarem os amplificadores em 

instrumentos. Conforme ora mencionado, o fato de manipularem a equalização do 

amplificador em tempo real durante a apresentação é um outro fator que reforça a 

expansão dos modos de uso para além da guitarra elétrica neste caso. No caso de Lúcia 

Esteves e Alexandre D’Elboux, o uso da pedaleira multiefeitos enquanto um instrumento 

também é uma situação digna de nota. 

Outro ponto fundamental relaciona-se com a discussão sobre ser possível 

identificar à primeira vista o modo de uso recorrente de algum performer. Isto ficou claro 

com a apresentação de Daniel Mendes e Martin Herraiz quando, durante a improvisação, 

ambos se contaminavam imitativamente. Depreendi que isto ocorre porque, em diversas 

ocasiões, as relações sonoras estabelecidas eram provenientes não só de um aprofundado 

conhecimento que os performers têm em relação ao repertório da guitarra, mas 

principalmente porque cada um conhece a maneira do outro tocar. Porém, isto também 

só é possível porque fazem um uso muito similar da guitarra elétrica, ao menos na 

apresentação aqui estudada. Isto é, esta precisão em relação à escuta dos sons realizados 

um do outro, conforme outrora mencionado, seria menos possível se, por exemplo, um 

dos performers ou ambos fizessem uso de uma guitarra preparada ou tocada de forma não 
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usual, já que os resultados sonoros de uma guitarra mais experimental são menos 

previsíveis.  

Neste ensejo do comentário da performance do Discórdio e aproveitando para 

comentar Koole, outro ponto interessante relaciona-se às sonoridades. Em vários 

momentos, notei o quanto as técnicas mais associadas aos pedais de efeitos e distorção 

dos amplificadores incidiam diretamente não só no som que era produzido, mas também 

no fluxo das performances. Um primeiro exemplo é o de quando a alta saturação da 

distorção “uniformiza” as frequências do som realizado. Num dado momento da 

performance do Discórdio, uma sensação de diferentes predominâncias tornou-se 

proeminente quando Mendes fazia uso da distorção e Herraiz mantinha o som clean, 

tornando este mais evidente, apesar do que se poderia imaginar. A questão é que o som 

muito saturado da distorção, em comparação ao “limpo”, perde as sutilezas do ataque, e 

seu ruído torna-se algo excepcional frente a todo o processamento realizado pelo 

amplificador. Algo semelhante se deu com Matthias Koole, quando o performer fazia uso 

de quatro variáveis ao mesmo tempo: os pedais de expressão, a mão esquerda e a mão 

direita. Neste caso, o uso do pitch shifter interferiu consideravelmente na linearidade 

melódica das digitações velozes realizadas, uma vez que possibilitou ao performer 

realizar saltos do agudo para o grave nos sons produzidos, sem precisar mover a mão 

esquerda do lugar. Ademais, quando o performer da guitarra fez uso de duas latas de 

cerveja vazias, além de conferir funções híbridas às próprias mãos, transformando-as em 

excitadoras e moduladoras ao mesmo tempo. No mesmo momento, os sons “acústicos” 

dos atritos das latas, provenientes dos golpes conferidos por Koole, puderam ser ouvidos 

com grande nitidez, dada a presença da massa sonora gerada pela saturação de sua 

distorção.  

*** 

Todas estas questões, em suma, possuem uma forte relação, por assim dizer, com 

uma ergonomia. Comparando-se os usos mais tradicionais e mais experimental da 

guitarra, só o fato de o pulso, ou o braço, ou a mão do/a performer mudarem de posição, 

já abre todo um universo de possibilidades de invenção de outros usos e sonoridades. 

Tocar com a guitarra deitada permite utilizar as mãos voltadas para baixo, com o braço 

mais relaxado. O apoio do instrumento deitado nas pernas, porém, pode não favorecer um 

conforto corporal na hora de tocar o instrumento. Mas, é diferente de, na posição mais 

usual, dispor a mão e o pulso “virados”, passando por debaixo do braço da guitarra e 
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obrigando o/a performer a pressionar os dedos contra uma superfície (as cordas, o braço 

da guitarra) naquela posição. Tal situação é, na verdade, bastante desconfortável se 

observarmos o tamanho do esforço que uma pessoa que está aprendendo a tocar violão 

ou guitarra (ou, na verdade, qualquer outro instrumento) precisa realizar para conseguir 

executá-lo da “maneira adequada”. Isto remete a uma conversa informal depreendida do 

compositor e professor Silvio Ferraz, cuja afirmação, de certa forma, questiona um certo 

romantismo construído em torno da relação corpóreo-instrumental. Para ele, performer e 

instrumento estão em constante confronto. Esta ideia vai diretamente de encontro, por 

exemplo, com uma perspectiva de que o instrumento seja uma extensão do corpo do/a 

performer. Talvez a assertiva do professor seja mais interessante da perspectiva dos 

modos de uso, uma vez que a noção aqui tratada leva em consideração uma série de 

diferentes condições para a sua existência (o corpo, as vontades, o repertório em diálogo, 

o instrumento, os equipamentos, os mecanismos, entre outros).  

 Sem mais delongas, após estas considerações finais, acredito que alguns 

apontamentos mais específicos também sejam necessários. É preciso enfatizar que pensar 

nos modos de uso da guitarra elétrica, no contexto de práticas musicais experimentais, 

requer, na verdade, um trabalho constante, não só porque sempre haverá novas maneiras 

de se usar a guitarra, mas também porque os/as próprios/as performers estão em constante 

transformação, conforme mencionado. Além disso, entrar em contato com todos/as 

estes/as artistas contribuiu para que eu percebesse a possibilidade de um deslocamento 

radical da guitarra elétrica de seu status de instrumento musical: isto é, a perspectiva dos 

modos de uso acabou apontando para se pensar a guitarra enquanto um objeto. Isto pôde 

ser minimamente visto, por exemplo, com o naøs e pode ser encontrado em alguns 

trabalhos de Gustavo Torres63, artista que acabou sendo pouco comentado nesta pesquisa. 

Em outras pesquisas, deparei-me com dois artistas, os quais, assim como Torres, fizeram 

uso da guitarra enquanto instalação sonora, porém, partindo da iniciativa de fazer 

música64. Assim, uma possibilidade de continuação de estudo dos modos de uso pode vir 

a ser a de uma expansão do recorte para além da esfera musical propriamente dita. 

                                                             
63 Como “pedras, guitarra e amplificador”: < https://gustavoxtorres.com/pedras-guitarra-e-amplificador > 

Acesso em 01 de outubro de 2018. 
64 A instalação From Here do Ear, de Celeste Boursier-Mougenot (2015), consiste em dispor guitarras no 

espaço para que possam ser acionadas por pássaros: < https://www.youtube.com/watch?v=stFyG_AAje8 > 

Acesso em 01 de outubro de 2018. A outra instalação, do músico francês Garlo, chamada Vent des 

Guitarres, começou em 1994 e já ganhou diversas versões ao redor do mundo. A obra consiste em dispor 

diversas guitarras em lugares cuja força do vento seja suficiente para acionar as cordas do instrumento. O 

https://gustavoxtorres.com/pedras-guitarra-e-amplificador
https://www.youtube.com/watch?v=stFyG_AAje8
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artista criou um site para receber e disponibilizar experimentos de sua instalação realizados por outras 

pessoas: < http://ventdeguitares.com/en/ > Acesso em 01 de outubro de 2018. 

http://ventdeguitares.com/en/
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ANEXOS 

 

Anexo I 

Segunda parte do Relatório de Progresso, entregue à FAPESP, em abril. 

*** 

 

2. GESTOS E FISICALIDADES 

 

2.1. Levantamento bibliográfico 

 

A  revisão  bibliográfica  que  realizei  até  o  momento  consistiu  na  leitura  dos  

seguintes textos:  Du geste et de Piazza Carita,  de Luciano Berio;  La música es un juego 

de  niños,  de  François  Delalande;  Música  e  repetição:  a  diferença  na  composição 

contemporânea  e  Semiótica  Peirceana  e  música:  mais  uma  aproximação,  de  Silvio 

Ferraz  e  Meaning  in  musical  gesture,  de  Fernando  Iazzetta.  Ao  que  se  segue,  teço 

alguns comentários acerca das noções de gesto presentes nestes autores. 

 

*** 

BERIO, Luciano. Du geste et de Piazza Carità, Contrechaps, N.º1. Paris: L’Age 

d’Homme, 1983, p. 41-45. 

Luciano Berio foi diretamente influenciado pela obra de Bertold Brecht e sua 

noção de Gestus. Segundo o pesquisador David Osmond-Smith, 

Enquanto Brecht se esforçava repetidamente para enfatizar que o 

Gestus dramatúrgico não envolve necessariamente um gesto físico, 

Berio, em seu ensaio de 1961, Du geste et de Piazza Carita, projeta 

uma interpretação proto-semiológica sobre o termo, evocando a rica 

nuvem semântica de associações com qualquer gesto (incluindo, é 

claro, um gesto performativo)”. (OSMOND-SMITH, 2016 [2007], 

p. 6. Tradução minha1) 

 

Du geste et de Piazza Carita é um ensaio de Luciano Berio a respeito daquilo 

que vinha refletindo sobre gesto em seu trabalho musical. Ele inicia o seu ensaio 

dizendo que o gesto está repleto da história daquele que o produz muito antes de possuir a 
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própria história, não sendo possível, portanto, apartá-lo de uma representação: fazer um gesto 

“significa, acima de tudo, assumir os significados e assumir uma posição crítica na história que 

contém.” (BERIO, 1983 [1961], p. 41). Segundo o pesquisador Felipe Merker Cartellani, para 

Berio 

…os gestos são jogos de representação e significação, que ocorrem 

em função das convenções históricas e culturais. Não podemos 

definí-los apenas como formas de expressão, mas como toda a 

pluralidade de relações com seus componentes e suas circunstâncias 

externas (CASTELLANI, 2010, p.2) 

 
Neste sentido, ele enfatiza um gesto que não possui relação com um “ato 

espontâneo”, um movimento inventado, mas o contrário disso, pois quando “viemos ao 

mundo”, este já possuia uma linguagem. Neste sentido, gesto teria relação também com 

a sintaxe (“relação formal entre sinais”) e a semântica (“relação entre sinal e 

significado”) mas não seria a mesma coisa que um sinal, uma vez que existe uma 

diferença entre “significar e expressar” (BERIO, 1983 [1961], p. 42). E aqui, ele evoca  

o tema do mito para justificar esta diferença. O pesquisador Max Packer, apoiando-se  

no mesmo ensaio de 1961, explica: 

A ideia de que os gestos possuem uma história que se acumula 

incessantemente “em torno de nós e atrás de nós”, e que esta história 

se manifesta mesmo se sua origem é indeterminável (IDEM, p. 41), 

remete ao que o próprio Berio chamou de “cristalização mitológica”.  

O gesto seria como o “resíduo de um ato linguístico” resultante de 

uma “seleção de procedimentos típicos deduzidos de um contexto 

significativo inseparável por sua vez de sua historicidade e de outros 

gestos precedentes”. Nas palavras do Berio: uma “operação 

mitológica”. Consequentemente, se o gesto for arbitrariamente 

afastado da posição que ocupa na realidade histórica e no contexto 

ideológico, ele corre o risco de ser “destituído de suas possibilidades 

míticas”41 (PACKER, 2013, p. 91-92) 

 

 
É neste sentido que Luciano Berio constrói sua produção musical. O compositor 

dialoga com repertórios do passado e do presente, realizando citações e as 

transformando em outros gestos em suas composições. Segundo o pesquisador 

Castellani, “novas unidades gestuais” surgem conforme os gestos são “distorcidos, 

desmontados ou atomizados dentro das obras” (CASTELLANI, 2010, p. 22). Portanto, 

podemos depreender daqui algo como um “estilo”: os gestos carregariam uma série de 

características próprias e que denotam-se pelo conjunto, não podendo, portanto, ser 

apartadas de seus contextos e de sua história. 
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A chave das operações poéticas para Berio reside nesta 

incompletude do signo caracterizada pela transitoriedade 

das relações e dos elementos que o compõe. Desta forma, os 

gestos não devem ser tomados como elementos codificados, 

prontamente imbuídos de significação e alheios ao contexto 

em que se encontram e nem tampouco devemos considerar 

as relações culturais que o compõe como algo imutável. As 

obras, podem então, estar em um estado de mobilidade 

constante, rejeitando a distinção dos gêneros e rompendo 

com os códigos preestabelecidos. (CASTELLANI, 2010, p. 

15-16) 

 

Mas estes gestos, ainda segundo Castellani, não são “entidades fixas”, pois esta 

ligação com seus contextos culturais e históricos não impede que se transformem e se 

ressignifiquem dentro de uma obra: “o gesto musical para o compositor nasce de sua 

própria desconstrução” (CASTELLANI, 2010, p. 32). 

 

 

*** 

 
DELALANDE, François. La música es un juego de niños. Editora Ricordi, 

Buenos Aires, 2001 

Neste livro, o pesquisador e compositor François Delalande fala a respeito de 

um ensino de música interessado nas especificidades das crianças e em despertar o 

interesse pela escuta e pela invenção, antes de ensinar as técnicas e regras presentes 

nos sistemas musicais. Para ele, a música é “uma arte do gesto”, sendo que o gesto, 

dentre outras ascepções, “desenha o som”. Com a música por um longo período 

concentrada na “abstração” (como a escrita serial, segundo seu exemplo), Delalande 

considera que uma mudança nas ciências humanas possibilitou o retorno do interesse 

pelo corpo e que este, musicalmente falando, seria traduzido pelo gesto 

(DELALANDE, 2001, p.30). 

O autor se questiona: se o gesto é quem provoca e controla o som, na escuta “em 

quê intervém o gesto?”, ou seja: no que o gesto implica na recepção do som que ele 

provoca? Sendo o som o resultado de um gesto ou movimento, a sua recepção pelo 

ouvinte se refere a este mesmo movimento/gesto, a esta “experiência”. A  primeira 

reação ao percebermos um som é a de buscar a sua origem, identificá-lo e, ao passo em 

que percebemos suas características, compreender quem o provocou: uma porta 
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ranjendo, um menino que joga futebol, “sempre um movimento” (DELALANDE, 

2001, pg. 31-32): 

 

Quando uma forma de som, uma linha melódica ou qualquer perfil 

muito gestual é produzido, por exemplo um movimento amplo, é 

muito frustrante ter apenas as teclas de um teclado para executar 

movimentos que não se assemelham a todo o gesto contido na frase 

musical. O movimento do corpo não é para produzir o som nem para 

aparecer como uma imagem, mas sim para reforçar  suas emissões, 

para ajudar o gesto “executor”. (DELALANDE, 2001, pg. 32). 

Tradução minha65
 

 

Delalande considera que o gesto é também uma forma de comunicar as 

qualidades do som e da música. O instrumentista sentiria a necessidade de interpretar 

os gestos contidos na própria partitura musical, traduzindo com sua expressividade  

corporal enquanto executa todas as nuances e dinâmicas inscritas na peça: “sem a 

tradução do intérprete, o ouvinte inadvertido não as compreenderia” (DELALANDE, 

2001, pg. 33). O corpo seria, portanto, uma espécie de ‘amplificação’ destes sons, os 

quais somente poderiam ser percebidos pelo público por meio da expressão corporal. 

 

 

ERRAZ, Silvio. Semiótica Peirceana e música: mais uma aproximação. Revista Opus, 

4, n. 4, Rio de Janeiro, 1997; FERRAZ, Silvio. Música e repetição: a diferença na 

composição contemporânea. Editora EDUC. São Paulo, 1998. 

 

De forma bastante minuciosa, Silvio Ferraz toma como um dos seus objetos de 

estudo o momento/instante de encontro entre o som e o ouvido, parte importante de 

suas reflexões acerca da composição musical. Esta não estaria apartada da experiência 

do ouvinte, o qual, carregando ele mesmo suas próprias condições de recepção (sejam 

físicas, do corpo ou do espaço; sejam os conhecimentos que possui) também, de certa 

forma, atua “compondo” aquilo que ouve: “o objeto sonoro apenas dispara, ele não 

determina esse processo cognitivo” (FERRAZ, 1998, p. 156). Tais noções relacionam- 

                                                             
65 “Cuando se produce una forma sonora, una línea melódica o cualquier perfil muy gestual, por ejemplo, 

un movimiento amplio, es muy frustrante tener solo las teclas de un clave para ajecutar movimientos que 

no se parecen en nada al gesto contenido en la frase musical. El movimiento del cuerpo no está alli no  para 

producir el sonido ni para figurarlo como una imagem, sino mas bién para reforzar su emisión, para ayudar 

al gesto efector.” 
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se com as ideias de gesto discutidas por Ferraz em suas considerações sobre os 

processos composicionais de Brian Ferneyhough. Para este último, segundo Ferraz, 

gesto seria uma representação, um conceito, no qual as qualidades e características do 

som são menos relevantes: 

Daí podermos transcrever melodias de uma peça orquestral clássica 

ou romântica para um piano solo, ou vice-versa, mantendo intacto o 

sentido simbólico dos sons, mesmo que mudem espectros 

harmônicos e relações texturais. O gesto não sobrevive do detalhe, 

das nuanças do som, mas sim daquilo que nele é habitual e comum. 

Ele em nada muda se a fonte receptora é defeituosa e permanece o 

mesmo até quando reproduzido num rádio de pilhas de baixa 

qualidade. (FERRAZ, 1998, p. 167) 

 

Porém, a noção de gesto, especialmente para o pensamento  ferneyhoughiano 

está intimamente relacionada a outras duas noções desenvolvidas por ele, de maneira 

conjunta: textura e figura. Em seu artigo publicado na Revista Opus (1997), Silvio 

Ferraz discorre sobre estes três parâmetros de análise. Citando Brian Ferneyhough, 

gesto seria uma “referência a hierarquias específicas de sistemas e convenções 

simbólicas”. (FERNEYHOUGH apud FERRAZ, 1997, p. 63): 

Ele não é apenas um signo mas um signo com seus desdobramentos: 

a) um gesto que remete a movimentos corporais, ou seja, um ícone do 

movimento corporal; b) um gesto que é resultado, indicador ou 

impressão de um movimento específico do instrumentista sobre seu 

instrumento; c) um gesto simbólico arbitrário, uma convenção, hábito 

já catalogado no repertório. (FERRAZ, 1997, p. 63) 

 

Já a noção de figura poderia ser definida como “o detalhe do gesto, e é 

confundida as vezes como sendo o próprio gesto” (FERRAZ, 1997, p. 63). Citando 

Ferneyhough: figura é um “elemento da significação musical composto inteiramente 

de detalhes definidos por sua disposição num determinado contexto” 

(FERNEYHOUGH apud FERRAZ, 1997, p. 63). Silvio Ferraz faz uma consideração 

breve acerca da diversidade da definição de textura por parte de diversos compositores 

da segunda metade do século XX, notando que a relacionam “tanto com a conformação 

do espaço sonoro quanto com o grau de mobilidade e as características do fluxo sonoro” 

(FERRAZ, 1997, p. 63). Citando Ferneyhough: “é o substrato estocástico irredutivel 

da música, e é a precondição mínima para que haja qualquer diferenciação potencial 

pertinente (FERNEYHOUGH apud FERRAZ, 1997, p. 63-64). Nas palavras de Ferraz: 
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“por textura podemos entender ainda a sensação produzida pela configuração e pelo 

dinamismo dos elementos presentes num determinado fluxo sonoro.” Portanto, na 

textura, a sensação de tempo (própria da música) seria menos perceptível do que no 

pensamento figural e gestual. 

 

IAZZETTA, Fernando. Meaning in musical gesture. International Association for 

Semiotic Studies, VI International Congress. Guadalajara, México, 13-18 July, 

1997. 

 

Neste artigo, o pesquisador Fernando Iazzetta traz algumas reflexões acerca de 

como o uso de diferentes dispositivos eletrônicos e digitais possibilitaram a produção 

do som por meios não mecânicos. Tal fato, por um certo tempo, fez com que nos 

deparássemos com sons provenientes de dispositivos “invisíveis”, uma vez que estes 

diferem do “universo concreto, mecânico e visível” dos instrumentos musicais 

tradicionais, cuja execução envolve necessariamente uma forte relação corporal do 

intrumentista para com seu instrumento. Daí também decorreram algumas mudanças 

significativas na escuta e na recepção da performance por parte do espectador, uma vez 

que por muito tempo “as pessoas aprenderam a escutar sons que possuíam uma relação 

estrita com os corpos que os produziam”. Segundo Iazzetta, o espectador, ainda que de 

forma indireta, “participava da realização [do som] reconstruindo mentalmente as 

conexões entre os contextos físicos e culturais onde a música acontecia” (IAZZETA, 

1997, p. 12). Neste ensejo, dentro dos aspectos diretamente relacionados ao contexto 

descrito e que o pesquisador discorre em seu texto (escuta, corpo e performance) 

encontra-se o gesto. 

Segundo o autor, o gesto torna-se um assunto em pauta para a musicologia 

quando a performance (até então o único meio acessível para se escutar música) passa 

a ser substituída pela sua escuta em rádios ou em discos gravados. Este acontecimento 

proporcionado pela tecnologia teria sido um divisor de águas para que se começasse a 

pensar novamente nas questões relacionadas ao corpo do instrumentista, sua relação 

com os sons que produz através de seu instrumento e o quanto estas relações são 

significativas para a apreenssão da música para quem escuta/assiste. 
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O gesto é tomado aqui em um sentido amplo. Não significa apenas 

movimento, mas um movimento que pode expressar algo. Portanto, 

é um movimento que incorpora um significado especial. É mais do 

que uma mudança no espaço, ou uma ação corporal, ou uma atividade 

mecânica: o gesto é um movimento expressivo que se torna real 

através de mudanças temporais e espaciais. [...] Pressionar uma tecla 

ou deslizar um arco durante uma performance são movimentos que 

possuem um significado em si mesmos: eles estabelecem como um 

som será produzido, eles determinam algumas características desse 

som, estabelecem conexões com eventos sonic anteriores e, ao 

mesmo tempo, eles fornecem um caminho articulatório a novos sons. 

Obviamente, eles são mais do que simples movimentos, são gestos 

significativos (IAZZETTA, 1997, p 13. Tradução minha66) 

Para Iazzetta, a noção de gesto estaria intimamente relacionada a uma série de 

significados, dentre eles, as “experiências” que os circundam. São uma gama de 

relações imbricadas, as quais incluem as nossas possibilidades de percepção em torno 

deste evento e da comunicação, podendo-se considerar, sob o ponto de vista da 

Linguística, conexões com a linguagem verbal e o discurso. Por outro lado, não se 

poderia deixar de considerar o gesto como um movimento corporal, “realizado 

conscientemente ou inconscientemente para se comunicar com o outro” (HAYES; 

NORTH apud IAZZETTA, 1997, p. 14). Estaria aí inclusa a manipulação de 

dispositivos ou instrumentos, “ a fim de controlar mísica ou parâmetros sonoros”. 

O pesquisador ainda fala de outras visões acerca da noção de gesto. Ele cita 

François Delalande (sobre o qual brevemente discorri acima) e Bernadette Zagonel. 

Fazendo uma aproximação entre os entendimentos de Delalande acerca do gesto como 

“uma produção de som enquanto fenômeno físico”, Iazzetta considera que, para 

Zagonel, sua noção de “gestos mentais” seriam uma “ideia” ou ‘imagens” dos “gestos 

físicos” de Delalande. 

Os gestos mentais estão intimamente relacionados aos processos de 

composição e audição. Assim, o compositor geralmente começa a 

partir de uma idéia ou uma imagem mental de um gesto de som para 

compor um gesto vocal ou instrumental. O gesto mental é aprendido 

através da experiência e armazenado na memória para ser usado 

como modelo na composição. Ao mesmo tempo que um gesto mental 

se refere às ações corporais de um artista ou ao comportamento de 

                                                             
66 “Gesture is taken here in a broad sense. It does not mean only movement, but a movement that can express 

something. Therefore, it is a movement that embodies a special meaning. It is more than a change in space, 

or a body action, or a mechanic activity: gesture is an expressive movement that becomes actual through 

temporal and spatial changes. […] Pressing a key or sliding a bow during a performance are movements 

that hold a meaning in themselves: they establish how a sound will be produced, they determine some 

characteristics of that sound, they set up connections with previous sonic events, and, at the same time, they 

furnish an articulatory path to further sounds. Obviously they are more than simple movements, they are 

meaningful gestures.” 
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um instrumento musical, ele também pode se referir a uma estrutura 

de som particular. (IAZZETTA, 1997, p. 15. Tradução minha67). 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 “Mental gestures are closely related to the processes of composition and listening. Thus, the composer 

often starts from an idea or a mental image of sound gesture to compose a vocal or instrumental gesture. 

The mental gesture is learned through the experience and stored into the memory to be used as a model in 

composition. At the same time that a mental gesture refers to the corporal actions of a performer or to the 

behavior of a musical instrument, it can also refer to a particular sound structure.” 
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Anexo II 

Termos de Consentimento Livre e Esclarecido assinados para a realização das 

entrevistas com Matthias Koole, Luiz Galvão e Daniel Mendes 
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Anexo III  

Certificado de participação como ouvinte do Simpósio de Arte Sonoro da Universidad 

Tres de Febrero 


