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Nos dias de hoje é de comum acordo que, estando além de uma sonoridade ou linguagem 

especifica, o jazz é mais uma espécie de postura musical com seus próprios ideais e perspectivas 

sobre o que é e significa a performance. Este tipo de atividade musical que privilegia a 

improvisação está presente nos estudos que investigam a interpretação musical, não somente pelo 

conjunto de variáveis que pode oferecer, mas também por estar associada ao caráter de 

espontaneidade e vigor que o suposto alto nível improvisatório carrega. Entre jazzistas costuma-se 

dizer que sem o risco não existe jazz, todavia, percebe-se também neste campo a presença de 

procedimentos específicos, voltados para a realização da performance, que se repetem. Como 

interprete, mantendo rotina, vivência, análise e experimentação neste meio, e tendo avaliado 

concepções e vocabulários de diversos instrumentistas, se pode dizer que improvisar não significa 

necessariamente elaborar algo inteiramente novo à cada performance. Neste contexto, este estudo 

procurou respostas para questões como: quais as possíveis formas de se transmitir os 

conhecimentos acerca risco em improvisação? Como se aprende e quais são as possibilidades 

técnicas oferecidas? É possível descrever racionalmente e quantitativamente aspectos musicais que 

dizem respeito à expressão?  

Percebendo, neste entre-lugar estilístico, um contrabalanço entre a improvisação e a recorrência, 

o presente estudo das estratégias de arranjo para guitarra solo direcionou-se especificamente ao 

caso da intepretação do tempo rubato, tomando o trabalho do guitarrista estadunidense Joe Pass 

(Joseph Anthony Passalaqua, 1929 - 1994) como principal referência. Então, ao longo de um 

processo de investigação que procurou compreender o trabalho do interprete capaz de desempenhar 

simultaneamente várias funções – sejam elas harmônicas, polifônicas, de condução de linha de 

baixo, de enunciação melódica, etc –, tornou-se possível estudar, com mais atenção, como se dá o 

alto grau de complexidade que a flutuação temporal do rubato alcança neste campo musical. 

Lidando com o meio musical, grosso modo, chamado “jazz” e comumente associado a rótulos e 

opiniões estereotipadas do tipo: “ritmicamente falando, embora a Europa ofereça material 

harmônico, é o homem negro quem faz germinar a semente do ritmo complexo na música do 

século XX”, nesse estudo, procurou-se perceber aspectos trans-epocais e trans-estilísticos do 

parâmetro rítmico considerando também o meio musical da música erudita europeia. As análises 

realizadas durante a pesquisa apontam que, os precursores deste estilo de guitarra solo – que são 

contemporâneos aos primeiros registros fonográficos do século XX –, mesmo que atuando de 

forma menos virtuosística, já interagem com os efeitos interpretativos dessa moldagem do tempo 

que, na terminologia tradicional, sintetizamos através do termo rubato. Tais registros fonográficos 

– como os do guitarrista Eddie Lang, gravados em 1927, tocando repertório americano e também 

música erudita –, puderam contribuir na construção de uma imagem que indica a presença de 

conhecimentos da interpretação erudita na performance destes músicos populares. 
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Fig. - Variações de andamento e minutagem dos compassos no chorus inicial de “Nuages” de Django Reinhard 

Performance ao vivo de Joe Pass, Antibes, 1979 

 

 
 

Desta maneira, esta pesquisa vem procurando contribuir para o esclarecimento de como se dá 

esta espécie de valoração da intepretação musical a partir da manipulação expressiva do tempo 

referenciada na performance erudita. Neste sentido, procurou-se recuperar algo da história acerca 

do desenvolvimento e dos diferentes usos e significados que acompanham o culto termo tempo 

rubato. Observou-se que as acepções a respeito desse termo – que deriva do italiano e 

literalmente se traduz como “tempo roubado” – começaram a se a formar a partir das alterações 

do tempo metronômico conhecidas como variações “ad libitum”, recurso expressivo que se 

desenvolveu na interpretação da música vocal do século XVII. Posteriormente, alcançando 

sentido também composicional e não só performático, de maneira geral, o termo passou a se 

referir ao efeito da relativa liberdade na manipulação do tempo obtida por meio da intencional 

aceleração ou desaceleração do pulso metronômico regular. A partir da trajetória do rubato, e de 

seu influxo na flexibilização do tempo observado nas performances ad libtum no jazz, buscou-se 

também uma revisão da noção conhecida no meio musical como “Agógica”. A partir da 

teorização proposta pelo musicólogo alemão Hugo Riemann (1849-1919), em seu “Elementos de 

Estética Musical” publicado em 1900, o termo “Agógica” – que, do grego, guarda sentidos de 

“ação de transportar, transporte, ação de conduzir, dirigir” – vem sendo usado por oposição a 

uma execução exata e mecânica, possuindo então o sentido de representar modificações 

passageiras no andamento de uma peça durante sua execução. Essas leituras históricas oferecem 

subsídios para a análise principal desta pesquisa e se mostram contributivos para um melhor 

desempenho na interpretação, na atuação musico instrumental em guitarra jazz, no ensino, na 

aprendizagem e na crítica da música popular. 


