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SOM, GESTO, INTERAÇÃO MUSICAL 

 

Jorge Sad1   

A escrita não é mais do que 
a representação da fala; é 

curioso que se outorgue 
mais atenção a determinar 

a imagem que o objeto.  

J.J. Rousseau*. 

Introdução 

O aparecimento de estudos sistemáticos sobre gesto musical é relativamente recente, 

provavelmente porque a concepção estruturalista da música sustentou, de diversas maneiras, a 

idéia de que a análise musical deve manipular unidades de base discretas, ou discretizáveis, e 

o gesto musical é “contínuo e composto por formas relacionadas¨(...), nas quais o significado 

de cada componente não pode ser registrado detalhadamente em um glossário de gestos( ...) já 

que suas entidades são graduais como no sistema de cores” (MAGLI, 2002, 46). 

Como enuncia claramente Lucrecia Escudero Chauvel (2002, 9), os gestos 

 

lidos somente com referência à la langue2 a partir de um sistema de unidades discretas 
e combináveis, são o testemunho de como a primeira semiologia de corte estruturalista 
pode constituir-se como tal, expulsando precisamente aqueles objetos dificilmente 
modelizáveis. 
 

Vastas porções do musical, em especial as noções de timbre e gesto, não são tratadas no 

mesmo nível da estrutura rítmica ou tonal na análise de uma obra, embora a facilidade com 

que as unidades rítmico-melódicas podssam ser analisadas deva-se ao fato da análise em seu 

“nível neutro”, tal como proposto por Nattiez, manipular as unidades definidas pelo 

compositor (alturas e durações escritas), e não as formas sonoras concretas. Esta situação 

resulta enormemente contrastante com uma metodologia que se propõe a tomar como modelo 

o percurso da fonologia3, isto é, obter uma descrição tão exaustiva do material acústico 

                                                
1 Prof.  Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Argentina).  E-mail  
jorge.sad@speedy.com.ar 
* Cf. DERRIDA, J. (1992) La lingüística de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau / Max Weber. Bogota: 
Templemann Editor. Pag. 42 
2 Em francês no original. 
3 Para Nattiez , “a fonologia não foi possível ... senão depois de duzentos anos de investigações empíricas e 
neutras a partir das quais a fonologia se tornou capaz de isolar traços pertinentes. Em semiologia, ou seja, na 
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quanto seja possível para, depois, retornar aos jogos de oposições estruturantes de uma dada 

língua, a partir de determinados traços “pertinentes” das unidades sonoras (fonemas), 

discriminando-os daqueles traços “característicos”. 

Para Bistrot y Calabretto, a distinção entre traços pertinentes e característicos ocorre 

simultaneamente com o nascimento da música tonal, “momento em que a física começa a 

distinguir entre qualidades primárias e secundárias da matéria”, e em que 

 

as propriedades passíveis de indagação científica e quantificável da linguagem sonora, 
como a altura, a intensidade e a natureza do acorde (qualidades primárias da matéria 
musical da qual se ocupa a análise), colocam-se em detrimento das outras, subjetivas, 
derivadas do processo sensitivo-perceptivo, como a cor, o timbre e a luminosidade do 
som, confiadas agora ao gosto do músico e do público que participava do concerto 
(BISTROT, 1997, pagina web s/numero) 
 
É Pierre Schaeffer quem, ao se perguntar se na escrita musical “estas alturas, estas 

durações, estas intensidades são elas mesmas elementos estruturais ou simples pontos de 

referência operativos” (citado por Duchez,1991 p.57), vai questionar a identidade entre objeto 

musical e sistema de notação utilizado, colocando de manifesto que a pertinência da 

representação musical que brinda a partitura é fundamentalmente de nível poético, isto é, 

representa as intenções e o projeto do compositor para a criação de uma determinada 

configuração de formas sonoras4. 

 

Gesto e Som 

O ato de produzir formas sonoras implica uma gestualidade específica (inclusive no 

caso da música eletroacústica, na qual o compositor acude a tecnologias que podem prescindir 

de ações corporais para sua geração). O gesto musical é ensinado e transmitido oralmente de 

geração a geração entre professores e discípulos de um dado instrumento, entre regentes de 

orquestra e músicos, e somente se tornou evidente como objeto teórico a partir da ausência do 

intérprete e do instrumento no concerto acúsmático e, de maneira geral, quando da utilização 

do disco e do rádio como maneira fundamental de consumir música na sociedade atual. 

Deve-se notar que, mais recentemente, tanto o surgimento do protocolo MIDI, com a 

                                                                                                                                                   
análise de sistemas de signos não lingüísticos, a questão é saber se dispomos de um inventário de traços 
constitutivos do objeto a descrever, e a partir do qual se busca uma pertinência. Dito de outra maneira, se a 
semiologia de um campo determinado deve imitar o percurso da fonologia, essa semiologia dispõe, previamente, 
de uma fonética desse campo? (NATTIEZ, 1988, 61). 
4 Como sustenta Frank Álvarez Pereyra,  citando M. Kolinski, “A estrutura musical é, com frequência, não 
somente muito mais complexa que a estrutura do texto, senão que, além disso, contém caracteres específicos 
essenciais que não se encontram no texto” (ÁLVAREZ PEREYRA, 1973, 23).  
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dissociação entre som e gesto que implica, quanto o desenvolvimento de instrumentos virtuais 

e hiper-instrumentos, além dos processamentos em tempo real que requerem o desenho de 

novas interfaces de controle, todos estes recursos renovaram o interesse pela relação entre 

formas sonoras, instrumentista e instrumento (CADOZ, 1991) e as diversas maneiras através 

das quais interatúam entre si e com o ouvinte, relação que a teoria acusmática havia colocado 

entre parêntesis para o desenvolvimento de uma disciplina do som enquanto pura forma. 

A noção de objeto musical, desenhada por Schaeffer, teve paradoxalmente o mérito de 

evidenciar o valor da visualização da atividade dos músicos em cena, e o caráter 

temporalmente irreversível e irrepetível do evento musical ao vivo, fato que as teorias 

imanentistas da música não desejavam muito ter em consideração5 até o momento em que que 

a problemática do som gravado adquiriu status teórico próprio.  

 

Nattiez e o Sonoro 

Aqueles teóricos que, como Nattiez, dificilmente repararam na especificidade do objeto 

sonoro fono-fixado enquanto objeto produzido, e da situação de produção e escuta acusmática 

como condicionantes das modalidades de relação com a música de muitos músicos e, 

inclusive, dos analistas musicais, descobrem tardiamente a importância da “poética da 

produção do som” como um elemento vital do “fato musical total” (MOLINO, 1975). 

Exatamente neste sentido Nattiez (1987: 71) escreve em Músicologia Geral e 

Semiologia: 

 

É muito difícil separar o musical do cinestésico e do visual. Sem considerar a dança e a 
ópera, não temos a sensação de que nos falta algo com relação à música quando o 
disco nos priva de todas as dimensões do concerto? 
  

Esta citação mostra até que ponto a análise centrada na partitura, e desvinculada da 

análise da realidade sonora, necessita reintegrar elementos concretos da interpretação, isto é, 

do ato de produzir sons (embora paradoxalmente excluindo a análise de seu resultado sonoro) 

como modo de acesso a outro nível de materialidade musical constituído pelo corpo do 

instrumentista e instrumento.  

O nível material da obra musical não podería ser reduzido às marcas deixadas pelo 

compositor. Em um mundo em que existe a gravação e o filme, não é possível ignorá-los 

                                                
5 Tal como diz Nattiez,  “através de um tipo e experiência in vitro, o recorte que a gravação realiza entre o som, 
suas fontes e seu contexto terá mostrado que não se podia ter prescindido tão facilmente de todas estas 
‘impurezas’ ” (NATTIEZ, 1987, 71). 
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como meios de registro que possibilitam desenvolver uma semiótica da performance e das 

formas sonoras que facilite uma melhor compreensão do fato musical total.  

A exclusão da análise do fenômeno sonoro implica, para as conceções estruturalistas de 

análise musical centradas na partitura, a negação da existência de uma poética do som (tanto 

no que se refere à composição quanto à interpretação e luteria). Consideram o fenômeno 

sonoro concreto um mero acessório da estrutura, “como a cor do giz em relação à figura que 

traça o geômetra” (GRANGER, 1988, 112). 

A perspectiva sustentada por Nattiez, que deriva diretamente da fonologia estrutural, 

coloca entre parênteses o fenômeno sonoro concreto e concomitantemente sua poiética. 

Herman Parret sustenta, exatamente no que se refere à relação fonologia/som concreto, 

uma idéia esclarecedora. Em seu artigo “Saussure nos manuscritos de Genebra e de Harvard” 

(PARRET, 2002, 216), escreve:  

 

A fonologia estrutural, por motivos epistemológicos, se nega a levar a voz em 
consideração em suas realizações infinitas e seu impacto estético. A sonoridade da voz 
é considerada como característica, substancial, material, porque estamos ante a pura 
variabilidade. 
 

E, mais adiante acrescenta: “A voz não é para o fonólogo mais que um conjunto 

obscuro, uma silhueta disforme de particularidades acústico-articulatórias, simples resíduo da 

forma fonemática”(Ibid, 216). 

Em um texto recente, de 1998, Nattiez afirma: “a essência profunda da forma das obras 

reside não em suas sonoridades, e sim em suas estruturas” (NATTIEZ, 1998: 38), como se o 

sonoro somente tivesse lugar na percepão do ouvinte (nível estésico) e não previamente, 

enquanto sonoridade construída e organizada na imaginação e no fazer do compositor, do 

intérprete, do lutier, como se o compor e o tocar música não implicassem representar 

previamente seu resultado. 

 

Duas Concepções Antagônicas de Gesto Musical 

Tanto o ato de “fazer” os sons, de produzi-los de maneira direta com um instrumento ou 

de maneira indireta a partir da composição, quanto o ato de escutá-los pode dar lugar ao 

desencadeamento de um conjunto de interpretantes cinéticos do fato sonoro, que chamamos 

gestos musicais.  

Contudo, o gesto musical não pode ser reduzido ao movimento corporal dos músicos ou 

do público: certas figuras musicais resultantes da escrita são chamadas gestos – por exemplo, 
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François Nicolas (1995) define certas estruturas rítmicas utilizadas em algumas de suas obras 

desta maneira –, e também, em determinadas condições, o próprio som se constitui um gesto. 

O gesto musical, ao ser uma forma de controle de múltiplos parâmetros sonoros, tanto a 

partir da escrita6 quando a partir da performance instrumental, se inscreve na matéria sonora 

de maneiras não evidentes na partitura: um simples crescendo em uma nota sustentada em um 

clarinete resulta em uma transformação espectral complexa e sutil, um simples movimento 

melódico em direção ao agudo na flauta é, ao mesmo tempo, uma maneira simples de filtrar 

componentes harmônicos superiores. Talvez esta associação de variações, às quais alguns 

denominam timbre, seja o fenômeno cuja causa é o gesto. 

Neste sentido cabe mencionar o trabalho de Robert Cogan (1989), New Images of 

Musical Sound, no qual, a partir de análises espectrais de interpretações de obras de diversos 

estilos e procedências culturais, e de comparações entre diversas interpretações de uma 

mesma obra (por exemplo, as versões de Demus e Schnabel do primeiro movimento da 

Sonata Op.109 de Beethoven), se mostra de maneira evidente como as formas sonoras levam 

inscritas nelas mesmas as “marcas digitais” de quem as produziu. 

Neste trabalho tentaremos mostrar que uma das confusões mais importantes que criam 

obstáculos ao estudo do gesto musical é a não distinção entre as duas noções de gesto 

enunciadas: o gesto musical considerado enquanto interpretante cinético/visual do fenômeno 

sonoro, e o gesto musical enquando marca, ou traço inscrito no material sonoro. 

Tal confusão requer uma interpretação, na medida em que mostra o conflito entre uma 

concepção de música que incorpora ditas séries de interpretantes cinéticos e visuais como 

partes indissociáveis do fenômeno musical, e outra concepção, na qual a música é reduzida ao 

“texto” criado pelo compositor, ou, ampliando a idéia, à marca sonora registrada pelo 

intérprete, na qual ditos interpretantes cinéticos/visuais aparecem como elementos 

“paratextuais”7.  

A oposição entre “gestos-marca” e gestos corporais pode ser rastreada em várias 

passagens do artigo “Pour la beauté du geste”, de F. Nicolas (1995), que transcrevemos a 

seguir: “O que a mim importa é que o som musical seja ele mesmo um traço, e não um corpo 

ou uma substância” (Nicolas, 1995, pagina web s/numero). Mais adiante, Nicolas escreve “O 

gesto, então, não deve ser prescrito a um corpo, como poderia sugerir, talvez, Heidegger, ao 

                                                
6 “o gesto musical remete a um conceito holístico básico, no qual os componentes harmônico, melódico, rítmico 
e métrico, juntamente com as indicações de tempo, articulações e dinâmica, interatuam como um todo 
indivisível” (BALDERRABANO, 2002: 20). 
7 Os quais, segundo a definição de Françoise Escal, “não se sabe nunca se pertencem ou não ao texto” (1987: 
101). 
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relacionar gesto e gestação.” (pagina web s/numero). 

Finalmente, permito-me citar mais uma passagem do mesmo artigo, já que resulta 

bastante explicativa do jogo de oposições entre gestos-marca e gestos corporais que 

desejamos assinalar: 

 

Je tiens en effet qu'un moment remarquable, s'il est ordonné à la présence d'un corps, 
ne saurait être musical. Il peut être spectaculaire (c'est souvent ce type de moments qui 
est visé dans la musique de grande consommation, que ce soit celle où le chef tente 
d'occuper le devant de la scène à la place de la musique, ou celle d'une certaine 
musique de jazz, ou encore celle de la pop music) mais il n'ouvrira à rien de musical, à 
aucun procès subjectif. Il ne peut que demander sa réitération, sa répétition indéfinie. 
En ce sens, s'il engage le corps, il ouvre nécessairement à la transe plutôt qu'à la 
musique. 8 (pagina web s/numero) 
 

O conflito entre ambas concepções foi tematizado por J.-J. Nattiez em “O Combate de 

Cronos e Orfeo”. Nattiez considera este conflito como duas modalidades de concepção do 

tempo musical: um tempo reversível, representado por Orfeo, no qual a música se constitui 

como uma “máquina de suprimir o tempo” segundo definição de Levi-Strauss, opõe-se à 

noção de um tempo irreversível, representado por Cronos, e caracterizado “pela volta dos 

atores à cena”, e pelo “retorno da temporalidade, da historicidade e da linearidade discursiva 

na concepção de escuta das obras musicais” (NATTIEZ, 1993: 12). O antagonismo entre as 

duas concepções de gestualidade musical repete, em outra escala, o conflito entre o fato 

musical entendido como obra transcendente, e como evento, sujeito ao vai-e-vem e às 

impurezas do passar do tempo. 

 

II 

 

Tanto a partitura como o objeto fono-fixado (segundo expressão de CHION, 1999) 

podem permitir, a alguém em posição estésica com relação à mensagem, realizar inferências 

relativas a movimentos imaginários, virtuais ou reais, sem a necessidade de vê-los 

                                                
8 De fato, julgo que se um momento particular está orientado pela presença de um corpo, ele não será musical. 
Ele poderá ser espetacular ( freqüentemente é este o tipo de momento visado pela música de massa, quer seja 
aquele no qual o regente busca ocupar o primeiro plano da cena em lugar da música, ou aquele pertencente a 
certa música do jazz, ou ainda aquele da música pop), mas não estará aberto a nada de musical, a nenhum 
processo subjetivo. Ele somente pode demandar sua  reiteração, sua repetição indefinida. Neste sentido, se 
implica o corpo, ele se abre necessariamente ao transe antes que à música (N. do T.). 
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efetivamente9. 

Contudo, dado que o evento social que caracteriza a situação de concerto constitui, 

segundo a noção de Jean Molino, um fato musical total (um fato que excede a obra musical 

concebida como texto criado pelo compositor e anotado em uma partitura ou fixado em um 

suporte analógico ou digital), os interpretantes cinéticos e visuais produzidos sincronicamente 

ao fenômeno sonoro podem ser entendidos como uma variável constitutiva do mesmo, os 

quais funcionarão (da mesma maneira que o faz o título de uma obra musical) como “ganchos 

ou moduladores de escuta”, “como um discurso sobre o texto que desvela seu conteúdo” 

(ESCAL, 1987: 101). 

A importância de tal variável dependerá do peso que outorguemos a ela em nosso marco 

teórico, ou nas estratégias de produção ou de recepção que sustentemos como intérpretes, 

compositores10 ou ouvintes.  

Por exemplo, para o trombonista Vinko Globokar 

 

Uma improvisação é um todo sonoro e visual, e não pode senão ser visto e escutado 
simultaneamente ... Então, emitir uma improvisação por rádio e somente escutar os 
sons me parece um desvio, um produto incompleto. Sim, escutaremos, gostaremos ou 
não, mas o que teremos perdcebido será outra coisa, já que não teremos seguido 
visualmente o drama pessoal ou coletivo. O “fazer”, e portanto o gesto, a atitude, o 
comportamento, a posição no espaço, a relação do corpo com o instrumento e toda a 
energia física que se desprende são elementos tão importantes quanto são os 
resultados. (GLOBOKAR, 1982: 21) 
 
Schaeffer, ao contrário, frente à mesma situação de escuta por meio do rádio, escuta 

acusmática, descrita por Globokar, afirma que  POR FAVOR COMPARAR ESTA FRASE 

CON EL ORIGINAL 

 

 “ao sermos forçados a escutar objetos sonoros cujas causas instrumentais estão 

mascaradas somos conduzidos a esquecer estas últimas e a nos interessar pelos objetos 

mesmos” (SCHAEFFER, 1966: 93) 

Embora Schaeffer não faça referência explícita à noção de gesto, a noção de objeto 

musical e especificamente a noção de “fatura” do objeto sonoro implicam a noção de gesto. 

                                                
9 “Quando ouvimos uma performance de olhos fechados, ou quando escutamos uma gravação, podemos 
reconstruir os tipos e qualidades de movimentos que conferem as qualidades dos gestos musicais” (HATTEN, 
2001, pagina web s/numero). 
10 Assim, na música acusmática o peso desta variável foi sendo modificado à medida que a noção de 
interpretação deste gênero, inexistente a princípio, deu luz a verdadeiros virtuosos da espacialização e da 
projeção, como Jonhatan Prager ou Francis Dhomont.  
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Sabemos que esta equiparação pode dar lugar a mal-entendidos, mas é Michel Chion quem, 

em seu Guia dos Objetos Sonoros, equivoca-se ao definir a noção de fatura: “em uma acepção 

secundária, o termo fatura designa a intenção posta em jogo no gesto instrumental e, também, 

na criação ativa do som nas músicas tradicionais e modernas,” (CHION, 1983: 118). 

Tal concepção de gesto musical pode ser seguida mais contemporaneamente nos 

escritos de Robert Hatten, que comparte com Schaeffer a rejeição à concepção “paramétrica” 

da música. Para dito autor, o gesto musical “é um conceito holístico, que sintetiza aquilo que 

os teóricos analizam separadamente como melodia, harmonia, rítmo e metro, tempo e rubato, 

articulação, dinâmica e fraseado em um todo indivisível” (HATTEN, 2001, pagina web 

s/numero). 

Como vemos, Hatten não está se referindo a movimentos corporais, mas a propriedades 

do texto produzido pelo compositor. O gesto musical não se identifica com os interpretantes 

cinético/visuais gerados pelo intérprete, já que para o autor um mesmo gesto musical pode ser 

levado a cabo com diferentes movimentos corporais11. 

Encontraremos, então, estas duas concepções de movimento e de gestualidade musical 

conforme nosso enfoque parta de uma perspectiva imanentista ou, ao contrário, sustentemos 

uma perspectiva inclusiva dos atores do fato musical. 

A primeira considera o gesto musical enquando inscrição na matéria sonora ou 

composicional, inscrição que se constitui em marca12, traço, produto de um processo poiético 

sobre a matéria. A segunda pode ser vista como um conjunto de movimentos físicos que 

funcionam como um conjunto de interpretantes do fenômeno sonoro, e cuja função é 

possívelmente restringir os processos de reenvio infinito aos quais o objeto musical dá lugar, 

e orientar a escuta designando e remarcando seus objetos privilegiados. 

 

Situações de escuta e gesto musical 

A presença ou ausência de signos cinéticos e visuais produzidos sincronicamente 

durante a escuta de uma obra musical influi decididamente na maneira com que ela é 

percebida e produzida13, induzindo juízos de valor e de gosto nos ouvintes. Tais interpretantes 

                                                
11 “Thus, it would be counterproductive to try to describe and hence define gestures exhaustively with respect to 
some precise recipe combining their musical components or their muscular embodiments. Different 
combinations can achieve similar effects” (HATTEN, 2001, p.23). 
12 “Ce  qui m'importe est que le son musical ne soit lui-même qu'une trace et non pas un corps ou une substance”  
(NICOLAS, 1995, pagina web s/numero). 
13 Por exemplo, J. Copeau explica de que maneira a mensagem do ator no rádio deve ser modificada em função 
da ausência de signos corporais:  “Dans tous les tons, il faut soutenir l'emission de la voix parce que ni la 
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cinéticos não são necessariamente os movimentos requeridos para a produção sonora por 

parte de um intérprete. Uma obra eletroacústica aplicada à dança, a um espetáculo de mímica 

ou a um vídeo impregna estas obras com uma série de interpretantes cinéticos/visuais, tanto 

quanto uma interpretação musical ao vivo.  

Assim como um material sonoro experimental pode ser re-semantizado pelo ouvinte 

caso faça parte da trilha sonora de um produto audiovisual, ainda que esteja ausente toda 

relação orgânica entre seus componentes, a ruptura de sincronia entre a ordem cinética visual 

e a ordem sonora é vivenciada de modo estressante pelo público: tal é o caso de grupos de 

música popular que tocam com playback, e que são descobertos graças a um acidente 

técnico14. 

A obra do compositor argentino Javier Leichman, Todo bajo control, joga 

deliberadamente com esta idéia: um intérprete executa sons eletroacústicos em um 

sintetizador, mas antes que a obra termine ele dispara uma longa seqüência sonora e abandona 

o palco, deixando o ouvinte com a sensação de que todas as ações prévias poderiam ter sido 

uma simulação. 

A possibilidade efetiva dos interpretantes cinéticos e visuais serem recortados e 

dissociados da obra musical é uma conseqüência direta da existência da gravação. Mas 

também deve-se notar que existe uma concepção anterior de música na qual tais signos são 

considerados extramusicais, ou não pertencentes à música, independente da situação de escuta 

e de seu suporte, já que a música é concebida em termos de suas configurações imanentes.  

Por exemplo, na descrição realizada por Lomax, que transcrevemos a seguir, o autor 

mostra claramente que a imobilidade do público e do(s) músico(s), isto é, a ausência de 

interpretantes cinéticos, é característica do estilo europeu moderno: 

 

O padrão familiar do canto na balada britânica ou de Kentucky é, para o cantor, estar 
sentado de maneira quieta, com as mãos passivas no colo, enquanto canta; seus olhos 
estão fechados, ou tem a vista fixa, perdida por cima das cabeças dos ouvintes. Conta 
suas histórias em estrofes simples, o que permite um ritmo narrativo concentrado, e 
exige atenção total do público. Portanto, durante seu canto os ouvintes devem 
permanecer em silêncio e fisicamente passivos. Qualquer movimento de sua parte 
interferiria no encanto gerado pelo baladista... O cantor principal governa e domina 
seus ouvintes durante sua execução. Sua associação com o público é, em termos 
sociológicos, de autoridade exclusiva, um dos principais modelos de conduta na cultura 

                                                                                                                                                   
mimique du visage ni celle du gêste ne sont là pour compléter le sens, pour rendre intelligible par le jeu ce qui 
n'est pas nettement audible pour la diction” (Copeau Apud SCHAEFFER, 1966, p.88). 
14 Esse é o caso do grupo argentino pseudo-folclórico “Los Nocheros”, que gerou um escândalo de grandes 
dimensões por parte do público e uma altíssima repercussão na imprensa quando o CD que utilizava como 
playback “riscou”. 
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européia ocidental. (LOMAX, 1962: 425)  
 

Do mesmo modo poderia ser inferido, do texto de Lomax, que a ausência de signos 

cinéticos por ele descrita implica uma intensificação da experiência musical, um colocar entre 

parêntesis das condições de produção da obra, para centrar-se nas propriedades do objeto 

musical. Ou seja, muito provavelmente Lomax esteja descrevendo um ato de “escuta 

reduzida” ao vivo. 

 

Acusmática e Gesto Musical 

A concepção imanentista da música e sua relação com a estética do som sobre suporte 

poderiam ser seguidas através do século XX não só na obra do pianista Glenn Gould, como 

observa Nattiez (1988), como também na produção teórica e musical da escola acusmática, a 

qual, a partir da construção das noções de “escuta reduzida” e “objeto sonoro”, estabelece que 

o acesso ao fenômeno musical implica a necessidade de colocar entre parêntesis as condições 

de produção do som e sua cadeia de efeitos. 

Certamente os mais importantes músicos acusmáticos desenvolveram, paralelamente a 

uma teoria da escuta, uma clara consciência da diferença entre arte acusmática e música ao 

vivo, não havendo concordância quanto à discussão sobre saber se os objetos criados por eles 

são ou não música, e sem compartilhar a ilusão corriqueira de supor que o disco é capaz de 

suscitar necessariamente as mesmas famílias de respostas e as mesmas famílias de conduta15 

que a música ao vivo (dança, fenômenos de histeria coletiva, aplausos, etc.), suposição 

utilizada de modo magnífico em termos de marketing no início da “era Edison”, e ilustrada 

pelo slogan “a voz de seu amo” junto ao desenho do cachorro atento diante do gramofone. 

O universo do “som fixado”, do tempo reversível no qual se pode repetir 

indefinidamente um evento sonoro idêntico a si mesmo, implica não somente a supressão da 

sincronia entre produção sonora e escuta como, também, a supressão das “impurezas” ligadas 

à interação entre os atores do concerto (músicos, regente e espectadores entre outros), nos 

quais signos visuais e cinéticos deslocam o centro da cena ou convivem em igualdade de 

condições com os fenômenos sonoros16. 

Não é casual que os Beatles tenham deixado de tocar ao vivo dado que o público, 

entregue ardentemente à histeria coletiva e ao transe, já não escutava. E também não é casual 

                                                
15 No sentido dado por Morris (2003). 
16 Recordemos justamente a função da cortina pitagórica: evitar que o discípulo se distraia com as gesticulações 
e a aparência física do mestre. 
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que, depois do esgotamento desta experiência, realizaram obras absolutamente concebidas de 

maneira acusmática, como Revolution N. 9, e o inesgotável Sargent Pepper. 

 

Ações e gestos musicais 

A produção de signos cinéticos não é exclusiva do intérprete. Aqueles que apreendem a 

mensagem musical, além de produzirem juízos de gosto e de valor, produzem signos 

corporais17 ante o fenômeno sonoro. Funcionam como interpretantes do fenômeno sonoro, 

interpretantes que, por sua vez, são sucetíveis de modificar as condições de produção do fato 

sonoro mesmo em uma situação de escuta ao vivo. 

Contudo, nem todos os signos corporais ou atos produzidos pelo ouvinte ou intérprete, 

são significativos. Por esta razão torna-se necessário um critério de pertinência para 

discriminar entre diferenciar as ações realizadas pelos participantes de um concerto, por 

exemplo, e seus gestos musicais. 

Quanto ao intérprete, seria possível considerar que virar uma página de uma partitura ou 

arrumar o cabelo não constituem gestos musicais no contexto da música clássica. Contudo, 

modificando o contexto estilístico, arrumar o cabelo como faria um “cantor latino”, ou mais, 

mover os quadris ou queimar uma guitarra elétrica podem ser convertidos em gestos musicais, 

como é possível constatar nos concertos de música popular, já que completam o sentido 

transmitido pela mensagem sonora.  

De que modo seria possível identificar se uma determinada ação realizada por um 

músico em situação de concerto constitui ou não um gesto musical? 

Alguns autores, como Iazetta (2000), sustentam que para se constituirem gestos 

musicais, expressivos e significativos, os movimentos do intérprete devem ser exercidos sobre 

determinados objetos, e não sobre outros18. Iazzetta, por exemplo, afirma que certas ações, 

como girar um potenciômetro ou mover faders, não constituem gestos musicais. 

Consideramos esta idéia errônea: os movimentos que geralmente o compositor realiza 

sobre a mesa de som em um concerto acusmático difundido em um sistema com várias caixas 

acústicas, além de estimular expectativas e atrair a atenção dos ouvintes, produz 

                                                
17 Que podem ser cinéticos, mas também de outra índole, tais como signos de temperatura: muito se fala em 
públicos frios e quentes. Uma medição experimental talvez pudesse demonstrar se se trata somente de uma 
metáfora utilizada pelos intérpretes! 
18 “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. Actions such as turning knobs or pushing levers, are current in the use of today’s 
technology, but they cannot be considered gestures” (IAZZETTA, 2000, p.74). 
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conseqüências na percepção sonora. São por si significativas não só a localização do som, 

como também as modificações concretas no seu espectro com relação à localização dos 

ouvintes na sala, o uso do wah-wah, um simples potenciômetro controlando um filtro e gestos 

faciais associados à sua utilização por Jimi Hendrix, replicando com a boca a modificação da 

ressonância do instrumento. 

É impossível determinar se um movimento é significativo ou expressivo sem 

estabelecer previamente critérios de pertinência a nível poiético e estésico, além de técnicas 

explícitas de análise “de nível neutro” que permitam identificar e estabelecer relações entre 

ações e sons desencadeados por tais ações.  

Contudo, em última instância, mesmo que um movimento realizado pelo músico fosse 

absolutamente desconectado de um correlato na matéria sonora, nada impediria, ao que assiste 

a performance, associar ambos os fenômenos ao considerar um a causa do outro. Como diz 

Ray L. Birdwhistell (1974: 39), referindo-se à relação gesto/comunicação verbal: “um ouvinte 

pode escutar alterações de altura que não foram produzidas, mas que foram expressas 

mediante movimentos”. 

 

Gesto e interação musical 

G. H. Mead define gesto como  

 

o começo de um ato realizado por um organismo que serve de estímulo para a reação 
de outro organismo; desta maneira, quando um organismo mostra os dentes, como 
parte mesma de um ataque, dito ato se faz gesto quando outro organismo reage a ele 
indicando o que o primeiro vai fazer (Apud MORRIS, 2003: 58). 
 

Consideramos esta definição realmente muito produtiva em relação ao problema 

estudado, já que implica uma certa circularidade e reciprocidade na produção de signos 

cinéticos entre os pólos poiéticos e estésicos. 

Tal circulação de interpretantes de maneira sincrônica, entre os pólos poiético19 e 

estésico, será denominada interação, à qual resulta significativa na medida em que pode 

favorecer processos de identificação e empatia20 entre ouvintes e intérpretes. Enfim, produzir 

um fenômeno de comunicação musical.  
                                                
19 Já que, como sustenta Nattiez, o intérprete não só se encontra em posição estésica em relação ao texto musical, 
senão que, e ao mesmo tempo, encontra-se em posição poiética em relação ao sonoro. 
20 “Uma implicação física imaginária subjaz no sucesso da identificação do ouvinte com aquele que executa a 
música. Por esta razão a simulação visual (que é gerada) ao se ver uma performance é importante, pois que a 
observação dos gestos físicos dos músicos pode facilitar as reações empáticas dos ouvintes e dos gestos 
simbólicos da música” (Edward T. Cone Apud MEYER 1994 p. 319) 
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Contudo a comunicação é um caso excepcional na música: a ausência do fenômeno de 

interação ao vivo, no caso da música acusmática, tem sido mencionada por diversos autores 

como um empobrecimento da experiência do tempo, uma falta. No entanto, esta falta resulta 

em uma intensificação da experiência sonora com vistas à complexidade possível em sua 

construção.    

Assim, Jean Claude Risset, que em 1971 deplorava junto com Boulez a música feita 

sobre suporte em função “da fixidez da realização que aprisiona a obra para sempre” 

(RISSET, 1971: 8), em 1993 vai sustentar o contrário afirmando que “o controle gestual 

empírico e cego corre o risco de não nos conduzir às regiões às quais desejamos alcançar” 

(...). E, mais adiante:  

 

considero que o tempo real tem desempenhado muito freqüentemente um papel ilusório, 
levando às vezes a uma regressão musical. É assombroso ver compositores antes 
preocupados com um rigor formal se deixarem levar por um empirismo descontrolado 
(...). O tempo diferido pode ser encarado como o contrário de uma limitação: a gênese 
e o controle do som escapam à empresa do tempo, às restrições imperiosas do tempo 
real, ao caráter efêmero da tecnologia numérica avançada (RISSET, 1993: 54)  
 

Como vemos, obteremos um panorama diferente segundo o peso que outorguemos à 

interação enquanto variável do fato musical total: por um lado, o valor outorgado ao sonoro, e 

por outro, a valorização outorgada aos signos que acompanham o processo de sua produção 

parecem constituir dois pólos em equilíbrio instável no pensamento de Risset, o que gera um 

movimento pendular entre a utopia de uma música pura, além do tempo, e uma música na 

qual os signos cinéticos, irreversíveis, tornam-se o nexo necessário com o mundo invisível do 

sonoro. 

 

Conclusão 

O Gesto musical pode ser entendido sob uma dupla acepção: enquanto interpretante 

cinético/visual sincrônico à produção sonora, e enquanto marca inscrita na matéria sonora. 

Não obrigatoriamente os movimentos necessários para a produção sonora funcionam como 

interpretantes, já que podem não ser percebidos pelo ouvinte (como movimentos de diafragma 

em um flautista, movimento das cordas vocais em um cantor). E, ao contrário, outros signos 

cinéticos/visuais que carecem de toda relação com o fenômeno sonoro podem “colorí-lo”, 

completando seu sentido, como as corridas do cantor dos Rolling Stones pelo palco, os 

movimentos de cabeça de um pianista clássico, ou os vídeo clips nos quais uma série de 

imagens conduzem e restringem a maneira através das quais o ouvinte irá representar as 
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intenções de quem produz a mensagem, embora a relação entre estas e o sonoro sejam 

absolutamente arbitrárias. 

O caminho da investigação que adotamos leva-nos a refletir sobre a possível 

produtividade da análise dos “gestos/marcas” realizados a partir de espectrogramas de 

performances, como continuidade dos desenvolvimentos realizados por Robert Cogan, e sobre 

a possibilidade de se estabelecer correlações com filmagens em vídeo destas performances 

musicais, como as realizadas por Marcelo Wanderley em seu estudo dos gestos de 

acompanhamento (WANDERLEY, 2001). 

A seguir desenhamos um esquema, obrigatoriamente incompleto, dos estudos atuais 

sobre o gesto musical em relação à tripartição semiológica. Para realizá-lo duplicamos o 

tradicional esquema de Nattiez a fim de distinguir os momentos da composição musical e da 

interpretação, tal como propõe François Delalande em seu artigo “Faut-il transcrire la 

musique écrite?” (DELALANDE, 1991). 
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O quadro é a interpretação da maneira como cada autor se posiciona, no nosso entender, 

em relação à problemática do gesto musical: resulta impossível não abrir um novo espaço, a 

partir da duplicação do esquema tripartido de Molino e Nattiez, para tornar visível o espaço 

do instrumento, do corpo e do intérprete na criação musical. Espaço da criação ativa do som, 

signo do qual não saberemos nunca com certeza em lugar de quê ele está, ou a quê ele remete. 

Mas justamente por causa disso resultará necessário continuar a interrogá-lo em uma nova 

disciplina holística que se ocupe do timbre como fenômeno global, e não como mero 

parâmetro, disciplina que estudaria não somente as formas sonoras em si mesmas, mas 

também as estratégias de sua produção e de sua recepção, nas quais a gestualidade musical e a 

interação entre os atores do fato musical ocupam um lugar proeminente. A aculogia 

schaefferiana, combinada com o marco metodológico desenvolvido por Molino e Nattiez em 

sua semiologia, talvez possa colaborar com esta empresa, empresa na qual o texto musical 

servirá como mapa, guia de viagem que não poderá substituir jamais a complexidade e a 

consistência do território sonoro. 

 

*        *        * 
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