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Este trabalho de pesquisa enfoca a chamada Improvisação Livre sob o ponto de vista de 

COSTA (2016). A leitura dessa obra serviu como suporte teórico para refletir sobre este tema e 

sobre a prática artística junto ao Grupo de Música Experimental Contemporânea (GMEC), 

fundado pelo Prof. Acácio Piedade na UDESC, grupo do qual faço parte juntamente com outros 

sete integrantes e que pratica, entre outras linguagens contemporâneas, a improvisação livre. 

A prática no GMEC logo de partida levantou a questão: o quão “livre” pode ser o ato de 

performance musical? A improvisação livre é definida por Rogério COSTA (2016) como “o 

avesso de um sistema, uma espécie de anti-idioma”, tendo em vista o pressuposto de que a 

linguagem musical é organizada em “gramáticas” próprias de cada idioma (i.e. jazz, choro, rock, 

etc.) que, por sua vez, se baseiam em sistemas musicais pré-estabelecidos (i.e. tonalismo, 

modalismo, serialismo, etc.). Portanto, na improvisação livre enfrenta-se constantemente o 

paradoxo de se “falar” sem nenhum “idioma”: cada musicista deve, ao máximo, esquecer a 

própria bagagem musical para, no ato, criar em sintonia com o momento, dissolvendo quaisquer 

fronteiras idiomáticas existentes, num constante “gaguejar” de uma proto-linguagem própria. 

Neste sentido, Deleuze e Guattari definem que “ser gago da própria linguagem é uma outra coisa, 

que coloca em variação todos os elementos linguísticos, e mesmo os elementos não linguísticos, 

as variáveis de expressão e as variáveis de conteúdo”(Deleuze e Guattari,1995, apud COSTA, 

2016). 

Buscando explorar a improvisação e desenvolver o GMEC nessa linguagem, nos encontros 

foram propostos alguns exercícios direcionados que orientam a prática musical com base em 

conceitos, temas, gestos, trechos em partitura, vídeos ou imagens. Por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   
          

Página 2 de 2 

 

 

 

Na figura acima, um trecho da composição Lirismos Delirantes, de Acácio Piedade, criada 

para o GMEC em 2016, orientações de dinâmica e ritmo musicais são propostas como gestos 

para improvisação livre. Tais orientações variam muito conforme a proposta, podendo definir 

uma forma, um motivo, um “estado de espírito” e/ou abordando algum gênero ou estilo musical. 

As sessões musicais foram, em sua maioria, gravadas, possibilitando a posterior escuta para 

comentários e observações, buscando soluções para o que julgamos problemático ou novas 

formas de realizar tal ação
1
. 

A minha participação no GMEC é fundamental para esta pesquisa, que propõe a elaboração de 

uma resenha do livro Música Errante: o jogo da improvisação livre, de Rogério Costa, lançado 

em 2016 pela editora Perspectiva, o primeiro livro brasileiro dedicado a este tema. Rogério, 

professor da USP, fundamenta sua perspectiva para a improvisação livre em Gilles Deleuze. Este 

artigo será realizado em colaboração com meu colega bolsista neste mesmo projeto de pesquisa 

do Prof. Acácio Piedade, intitulado A Poética da Criação Musical: desdobramentos, pesquisa e 

produção em composição, e também membro do GMEC, Benedikt Mensing, que abordará o livro 

La Dinamica del Discurso Improvisado, de Alejandro Caviedes, Felipe Hidalgo, Marcelo 

Troncoso e Pablo Vernal, lançado em 2009 no Chile. O artigo visa uma apresentação desta obra, 

desconhecida no Brasil, uma resenha do referido livro de Rogério Costa, e uma comparação 

teórica das duas obras, buscando discutir a livre improvisação nestas diferentes perspectivas à luz 

de nossas experiências práticas com o GMEC. 
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