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RESUMO 

 
 

 

Este trabalho parte de uma averiguação de como as linguagens artísticas da música e 

da pintura podem intercambiar elementos estéticos através do modo como os artistas 

organizam, ou, às vezes, desorganizam toda linguagem estrutural vigente durante o processo 

de criação de suas obras.  

Logo após a segunda grande guerra mundial, a cidade de Nova Iorque abrigava artistas 

de áreas distintas, fomentando o aparecimento de vários movimentos artísticos, entre eles 

duas vanguardas artísticas que se destacavam pelo improviso e pelo caráter de espontaneidade 

durante o processo criativo: o Free-Jazz de John Coltrane e a Action Painting de Jackson 

Pollock. 

Os dois movimentos artísticos sempre estiveram entrelaçados dando suporte um ao 

outro. Suas linguagens pertencem a matrizes diferentes, mas seus elementos se transfiguram 

nas duas esferas. 

Analisando semiótica e esteticamente as performances de um músico de jazz e de um 

pintor expressionista abstrato, este trabalho busca relacionar o elemento principal de suas 

artes: a intensidade com que produziam suas obras através de seus improvisos. 

Os documentos, as principais referências biográficas, inclusive os registros 

performáticos dos artistas – vídeos, discografias e pinturas – utilizados nesta pesquisa são do 

período compreendido entre 1947 e 1967. 

Palavras-chave: Performance, Intensidade, John Coltrane, Jackson Pollock. 
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ABSTRACT 
 

 

This paper presents an investigation regarding how the artistic languages of music and 

painting can share and exchange aesthetic elements related to the organization (or even, 

sometimes, the disruption) of language structures, executed by the artists during their creating 

process. 

Right after the Second World War, New York City was made home by artists who 

expressed themselves in different ways, a fact that made possible the emergency of many 

artistic movements, including two artistic vanguard that stood by improvisation and 

spontaneity in the creative process: John Coltrane‟s Free Jazz and  Jackson Pollock‟s Action 

Painting. 

Both artistic movements have always been intertwined and supportive to each other. 

Although their languages belong to different arrays, its elements are transfigured among the 

two territories. 

Proposing an analysis in semiotic and aesthetic terms, this paper attempts to relate the 

main artistic elements in the performances of a jazz musician and an abstract expressionist 

painter: the intensity with which their works are produced throughout their improvisations. 

The documents, the main biographical references, including recordings of artists‟ 

performances - videos, discographies and pictures - used during the research are from the 

period between 1947 and 1967. 

 

Keywords: Performance, Intensity, John Coltrane, Jackson Pollock. 
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1.  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

A música é uma linguagem em que seus elementos circulam livremente pelos 

fenômenos semióticos e estéticos. Também na linguagem visual, o poder de comunicação se 

faz presente passando por uma rede de interpretações subjetivas. 

O som, a forma, a cor são elementos que, combinados com a paixão inerente dos 

artistas, produzem as mais diversas e sublimes sensações. 

O caráter estético dessas linguagens acompanham o ser humano desde os primórdios, 

e, nos dias de hoje, o estudo da semiótica se faz vital nas relações significativas dos sentidos. 

Toda relação estética se produz de fora para dentro, na relação semiótica, dá-se o 

oposto, de dentro para fora. Esse fluxo contínuo de sensações, significações e interpretações 

cria um universo de transposições de linguagens. 

Fazendo um recorte contextual e histórico no centro da cultura artística do período pós 

guerra, a cidade de Nova Iorque abrigava os mais diversos movimentos artísticos oriundos das 

mais variadas áreas, como pintura, literatura, música, teatro e filosofia. 

Todas as condições eram propícias para a geração e o desenvolvimento de novas 

idéias que eram colocadas em prática pelos artistas e seus grupos que respiravam e absorviam 

toda força criativa que pulsava na época. 

Os artistas sempre foram a camada mais sensível da sociedade e, no pós modernismo 

que surgia, eles eram responsáveis pela expressão de toda uma cultura que emergia. 

A euforia misturada com o vazio espiritual, o consumo disfarçando um sentimento de 

insegurança, uma espécie de vivência de um presságio contraditório. 

Nas artes plásticas, uma grande mudança estava para acontecer, um movimento de 

pintura que não somente tirava a tela do convencional cavalete, mas pregava toda uma 

liberdade de criação, liberdade que se estendia aos movimentos do corpo, liberando o artista 

para uma verdadeira performance. 

A história da pintura nos mostra que, em séculos de variações técnicas e ideológicas, 

na questão da performance, do gesto de pintar pouca mudança houve nesse cenário. 
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Da pintura de punho do Renascimento, passando pelas pinceladas “braçais” de 

Matisse, para chegar ao Action Painting de Pollock foram quase quinhentos anos. 

Na música que nasceu nos Estados Unidos, trazida pelos negros e se fragmentando em 

dezenas de variações, o jazz assumiu o papel de grande gênero musical do século XX. 

Caracterizado desde sua formação pelo ritmo sincopado e pela improvisação, em 

cinquenta anos evoluiu de  maneira nunca antes vista em nenhum período da história.  

O jazz e a pintura sempre tiveram uma relação muito próxima na cidade de Nova 

Iorque, pintores eram apaixonados pelo jazz e jazzistas frequentavam os círculos de arte da 

época. 

O movimento Expressionista Abstrato e o Free Jazz eram mais que simples 

vanguardas artísticas, eram conceitos de liberdade, improviso, espontaneidade e 

principalmente uma veia artística de expressão que permitia que a intensidade dos 

movimentos apaixonados de dois artistas se tornasse marco não apenas na música ou na 

pintura, mas em todo processo de troca que envolve essas duas linguagens.  

Não é por acaso que o primeiro álbum gravado por Ornette Coleman chamado Free 

Jazz, nome que rotulou o estilo de jazz, foi lançado em 1960 com uma pintura de Jackson 

Pollock na capa. Também não é à toa que nas gravações de um dos álbuns mais importantes 

da história do jazz, O Kind of Blue, Miles Davis distribuiu reproduções de pinturas abstratas 

para os integrantes de sua banda, como relata o pianista Bill Evans na contracapa do álbum. 

O pintor Jackson Pollock, que pertenceu ao movimento dos expressionistas abstratos 

em Nova Iorque, teve um caminho tortuoso antes e depois de recriar o processo material e 

performático da pintura. Percorreu todo esse caminho buscando alívio e conforto nas 

composições de jazz. 

Outro artista que percorreu caminhos não menos tortuosos foi o saxofonista John 

Coltrane, que participou dos principais momentos do jazz moderno, alterando e reestruturando 

toda linguagem do jazz e da música ocidental. 

A maneira como Pollock pintava seus quadros e o jeito com que Coltrane tocava seu 

instrumento são marcados pela paixão e intensidade que somente são possíveis quando a 

paixão transborda em busca do êxtase. 

O modo como criavam suas obras envolvia toda uma conjunção de sentidos, de 

linguagens gerando um processo de criação que seria tão ou mais importante do que a obra 

realizada. 

Sendo assim, o Jazz, representando a matriz da linguagem sonora; o Expressionismo 

Abstrato como representante da matriz da linguagem visual e a cidade de Nova Iorque como 
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pano de fundo desses acontecimentos culturais e artísticos se entrelaçam em um universo em 

busca do elemento que traduz toda magnitude dos processos de criação durante as 

performances de John Coltrane e Jackson Pollock. 

Uma pesquisa de campo mais profunda foi feita na cidade de Nova Iorque, onde as 

principais obras de Jackson Pollock se encontram, assim como a maioria das obras do 

Expressionismo Abstrato. O Metropolitan Museum of Art, o Guggenheim e o MoMA, além de 

possuírem um magnífico acervo de arte ainda são pontos de encontro entre artistas, 

pesquisadores e educadores em geral. 

O jazz pode não ter nascido em Nova Iorque, mas com certeza encontrou abrigo eterno 

na Big Apple. Os nigthclubs em que os grandes gênios do jazz se apresentavam, entre eles 

John Coltrane, ainda hoje conservam a atmosfera pitoresca e mística do jazz. 

Lugares como Village Vanguard, Blue Note ou o Birdland ainda permanecem abertos 

e oferecem música de qualidade, sendo comumente freqüentados por artistas e músicos 

conhecidos. 

Ferro, vidro, concreto. Linhas verticais se organizam no estreito espaço da ilha de 

Manhattan, conhecida como a esquina do mundo. Reflexos de uma época em que a cidade 

encontrou seu ápice econômico e cultural.  
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2.  A CIDADE DE NOVA IORQUE 

 

 

“Nova Iorque é um grande caos, mas um passo para trás e ela vira uma 

obra de arte.” THOMAS ZEUMER 

 

A cidade de Nova Iorque sofria mudanças e rupturas no jeito de pensar e agir, 

especialmente no período pós 2ª guerra, quando os americanos começaram a exportar diversos 

produtos , desde bebidas, marcas e grifes, franquias alimentícias, até conceitos e idéias.  

É neste cenário, que “[...] Nova York passou a ser um centro de cultura mundial ao 

longo do século XX, por conta da crescente influência dos Estados Unidos.” (GONÇALVES, 

2008, p.164). 

O sonho americano, o american way of life, como molde da sociedade imperialista, no 

sentido de que os Estados Unidos viviam um momento de otimismo, um certo ar de triunfo 

pós guerra, as indústrias geravam empregos e o capital de giro proporcionava um clima de 

segurança e prosperidade. 

De fato, a cidade de Nova Iorque já havia profetizado sua ascensão pós depressão, 

como relatou um famoso arquiteto: 

 

Quando o arquiteto parisiense Charles Jeanneret, que chamava a si 

mesmo de Le Corbusier, fez, em 1935, sua primeira visita ao Novo 

Mundo, o navio em que estava atracou no porto nas imediações de 

Manhattan, e ele viu a tão aguardada “cidade mística do novo mundo”. 

Para sua surpresa, os arranha-céus pareciam catedrais brancas: “Eles se 

lançam em direção ao céu, chegando aos mil pés de altura, e são um 

acontecimento arquitetônico completamente novo e prodigioso – com 

apenas um golpe, a Europa foi ultrapassada”. (BLAINEY, 2008, p.286). 

 

Mas foi no período pós-segunda guerra, que os Estados Unidos se tornaram 

definitivamente uma potência sólida no cenário mundial e, com isso, a cidade de Nova Iorque 

começava a desempenhar um papel importantíssimo não só economicamente, mas também no 

cenário sócio-político internacional. 

 

Os Estados Unidos não foram atingidos pelo ataque do inimigo: a base 

doméstica e a sua capital ficaram intactas. Na verdade, os americanos 



 

 

5 

viram o seu padrão de vida se elevar durante a guerra,que pôs fim à 

Depressão. Finalmente, antigos rivais comerciais e políticos 

cambaleavam sob o peso da recuperação, enquanto os Estados Unidos 

eram um grande país credor, com capital para investir num mundo em 

que ninguém mais o possuía. Por falta de recursos, a economia dos 

outros países passou a depender dos Estados Unidos, mais rico do que 

nunca. 

O resultado foi um avanço mundial do poder americano indireto, que se 

tornou visível mesmo antes de a guerra terminar. (ROBERTS, 2001, 

P.736) 

 

Os centros empresariais de Nova Iorque estavam atrelados com a arte e a cultura, a 

partir da década de 1930 Nova Iorque tomava consciência para assumir o seu lugar na 

história. A arte moderna teve papel fundamental neste processo, e no período pós Segunda 

Guerra Mundial a cidade de Nova Iorque estava pronta para ser o principal pilar do 

desenvolvimento norte-americano. 

 

A arte moderna chegou nos Estados Unidos na década de 1920 e não 

desembarcou como um comando rebelde, mas como a Standard Oil. Por 

volta de 1929 ela já se firmara, institucionalizara, de maneira irresistível: 

sob a forma de museu, o Museum of Modern Art. (WOLFE, 1975, 

p.39,40).            
 

Uma cidade em transformação, sonhos e desejos sendo criados e consumidos, o ritmo 

da metrópole era intenso e, na mesma velocidade, instalava-se o embrião de uma crise 

existencial que marcaria o pensamento do homem pós-moderno. 

A população crescia e, diferente dos países pré-industriais, a demanda populacional 

era fonte de lucro de uma cultura de consumo, em que cultura e mercado se fundem, criando 

um materialismo fugaz que se apresenta como um descontrole dos desejos individuais e de 

toda uma sociedade. 

Essa cultura de pensamento não apenas vendia sonhos, mas era o princípio 

organizador de toda uma sociedade, causando assim um vazio existencial, no qual o ser não 

tinha rumo, uma vida sem finalidade. 

Apesar do otimismo vigente, havia um desconforto em relação ao que seria o começo 

da guerra fria, e assim “Com o fim da segunda guerra mundial também termina o domínio da 

Europa sobre o globo. Duas potencias dividem o legado: EUA e a União Soviética.” 

(SCHWANITZ, 2007, p.172). 

Especificamente em Nova Iorque: 

 

Os artistas, como tantos outros norte-americanos, tinham motivos para 

crer que com o fim da guerra o pior já havia passado. A prosperidade 

batia à porta. Predominava, sem dúvida, um sentimento de que a cultura 



 

 

6 

moderna, bloqueada por mais de uma década,começava a avançar. Mas 

havia também uma sensação de viver sob a persistente sombra da 

Segunda Guerra Mundial. A guerra apagara a lembrança das lutas dos 

anos 30 sem resolvê-las, e agora novos perigos se multiplicavam – a 

Guerra da Coréia, a Guerra Fria, a ameaça do extermínio nuclear, pois 

os testes da primeira bomba H, em 1954, foram muito mais potentes do 

que os cientistas haviam previsto, e provocaram ondas de ansiedade por 

toda cidade”. (PERL, 2008, p.71). 

  

Além disso, as diferenças sociais aumentavam e criavam um distanciamento maior 

ainda entre as pessoas no sentido coletivo, gerando grupos com afinidades em comum e, no 

meio artístico, estas tensões eram revertidas em produções artísticas, sendo plantadas assim as 

sementes das vanguardas artísticas, especialmente a pintura em Nova Iorque: 

 

Nova York, uma grande cidade moderna, tornou-se um teatro em que 

todas as tensões entre o individuo e o grupo eram encenadas. Essas 

tensões transparecem numa declaração de Hofmann de 1950, durante 

um encontro de artistas para discutir a nova arte americana: “Cada qual 

deve ser tão diferente quanto possível. Não há nada comum a todos nós, 

salvo nosso impulso criador.” (Ibidem, 74). 
  

Na música não era diferente, e “com a Segunda Guerra Mundial chegando ao fim, 

havia uma variedade de sons velhos e novos proporcionando estímulo e inspiração para um 

jovem músico iniciante.” (KAHN, 2007, p.35).   

No cerne dessa crise existencial, que começava a se fundamentar, a cidade de Nova 

Iorque exercia um papel fundamental no que diz respeito à arte e à cultura, cidade 

cosmopolita, que se preparava a décadas para assumir o posto de capital cultural do mundo.  

 

Por volta da metade da década de 50, Nova Iorque já comecava a sentir 

o impacto do que viria a se tornar um generalizado revivescimento das 

ruidosas travessuras dos Dadaístas, que tinham se iniciado na Europa 

durante a Primeira Guerra Mundial e que la pela década de 20 já 

estavam esgotadas. Pelo menos foi o que muitos penasaram por mais de 

30 anos. Marcel Duchamp, o rei do Dadá, costumava passar temporadas 

em Nova Iorque. Durante anos ele acreditou que a arte devia se dissolver 

na vida, e agora descobria que jovens artistas como Jasper Johns e 

Robert Rauschenberg concordavam com ele. (Ibidem, p. 30,31). 

 

A maior metrópole americana com todas as vantagens e desvantagens que um grande 

centro urbano podia oferecer, foi o principal destino dos artistas europeus, entre eles músicos, 

pintores, escultores e pensadores em geral - que procuravam um lugar seguro e promissor para 

continuarem suas vidas longes dos problemas causados pela guerra. 

 

Na verdade, Bartók morrera em 1945, em Nova York, onde se exilara 

para fugir da guerra na Hungria. Mondrian, Marc Chagall e André 



 

 

7 

Masson foram outros artistas europeus que se exilaram nos Estados 

Unidos durante a guerra. Embora não tivessem muito contato com as 

novas gerações de artistas, a influência deles se fizera sentir à medida 

que Hofmann e outros imigrantes, principalmente Josef Albers e o 

gravador Stanley William Hayter, se tornaram professores importantes 

que ajudaram os alunos a se locomoverem nos meandros da arte 

moderna. (Ibidem, p.56). 

 

Artistas de todos os tipos se instalavam em Manhattan, principalmente na parte sul, o 

estilo de vida da cidade se transformava num caldeirão de estilos cosmopolitas unificadas sob 

a realidade da cidade. Os anos prósperos que se seguiam atraiam cada vez mais indústrias e o 

mercado cultural se desenvolvia cada vez mais.  

Nova Iorque crescia e se transformava em uma imensa colagem, seus edifícios 

extremamente altos se concentravam juntamente com prédios mais baixos e antigos, suas ruas 

geravam perspectivas infinitas, uma caótica colcha de retalhos com um padrão único. 

Uma cidade de contrastes que se justa punham criando a partir da desordem uma 

idealização romântica da cidade. O pintor Barnett Newman descreve a Nova Iorque que  

presenciou na metade do século XX: 

 

Confinada entre dois rios, cujas margens podem ser alcançadas numa 

rápida caminhada, e entre dois parques públicos, ao norte e ao sul, o 

Bowling Green e o City Hall Park, temos uma visão do conjunto da 

cidade e de seu passado. A imensa muralha que guarnecia as vielas 

estreitas de um povoado colonial, os arranha-céus e os sobrados da época 

da Revolução, o mercado e o escritório central da Transnational 

Corporation, (…) o velho cais e as pontes gigantescas, as lojinhas 

minúsculas e os grandes magazines, a antiga livraria e a enorme sede do 

jornal – tudo compõe uma mistura que só acontece em Nova York, e 

tudo isso, o contraste entre o pequeno e o grande, pode ser visto junto, de 

um só relance. (Ibidem, 2008, p.48). 

 

Os centros urbanos geravam um grande impasse na sociedade, ao mesmo tempo em 

que solidificavam uma sociedade baseada no consumo e nos desejos. Esta mesma sociedade 

sofria com a falta de entendimento da estrutura existencial do homem pós-moderno.  

 

Após a Segunda Guerra Mundial [os artistas] tendiam a agrupar-se, mas 

ao contrario dos primeiros Modernistas europeus, não estavam 

preocupados com ideologia. Cada um procurava dentro do grupo como 

procurava dentro de Nova York a satisfação de uma necessidade pessoal. 

(CHIPP, 1996, p.519). 

 

As confusões geradas pela busca da realização e do fracasso causavam um abismo 

entre as pessoas, na área musical o jazz era a perfeita trilha sonora para esse cenário que se 
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formava. Pintura e música caminhavam juntas na consolidação do novo estilo de vida da 

cidade de Nova Iorque. 

 

 Freqüentar espetáculos era fundamental nesse estilo de vida em Nova 

York, especialmente o jazz, que mudou muito durante as décadas de 40 e 

50, na medida em que o interprete se tornava uma presença cada vez 

mais singular na fragmentação expressionista do bebop; todo mundo 

acompanhava a música de Charlie Parker e Dizzy Gilespie. E os pintores 

não eram apenas aficcionados; alguns jovens artistas eram ligados ao 

círculo da Escola Hofmann [...] (PERL, 2008, p.228). 

 

Esse caldeirão de acontecimentos e sensações propiciou um terreno extremamente 

fértil para artistas do mundo inteiro, principalmente artistas com idéias inovadoras, assim “os 

centros tradicionais de criatividade artística da Europa cederam lugar aos dos Estados 

Unidos. Foi a época das vanguardas e do jazz moderno.” (GONÇALVES, 2008,p.164). 

A arte mudaria radicalmente sua maneira de representar as emoções, os desejos e a 

realidade. 

Tanto no jazz, como no expressionismo abstrato, os artistas buscavam explorar novas 

técnicas para conseguir se expressar.  

No começo da década de 50, o expressionismo abstrato teria como expressão máxima 

na pintura Jackson Pollock, que, em uma entrevista ao jornalista William Wright, revela seu 

pensamento a respeito do artista e sua época: 

 

Parece-me que o pintor moderno não pode exprimir a sua era, o avião, a 

bomba atômica, a rádio, nas velhas formas do Renascimento ou de 

qualquer outra cultura passada. Cada época descobre a sua própria 

técnica. (HESS, 2005, p.17). 

 

No começo da década de 60, o jazz havia se transformado completamente na cidade de 

Nova Iorque e um dos maiores responsáveis se chamava John Coltrane. O relato do crítico de 

jazz Nat Hentoff publicado em 1976 no livro Jazz is, dá-nos a dimensão da importância do 

saxofonista: 

 

Coltrane transformou o jazz de modo fundamental, como Charlie 

Parker fez antes dele, e como Louis Armstrong antes de Parker. Uma 

das coisas que ele fez foi reformular radicalmente, pela deslumbrante 

persuasão de seu tocar, todas as definições anteriores de sons e formas 

“aceitáveis”. (apud CALADO, 2005, p.45). 
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3. MÚSICA 

 

 

“O homem que não possui a música em si mesmo, aquele a quem não 

emociona a suave harmonia dos sons, está maduro para a traição, o roubo, 

a perfídia. Sua inteligência é morna como a noite, suas aspirações 

sombrias como Erebo. 

Desconfia de tal homem! Escuta a música.” WILLIAN SHAKESPEARE 

 

Três grandes acontecimentos históricos ajudaram a modelar a América de nossos dias 

e, é claro, a música americana, principalmente na cidade de Nova Iorque, que se 

fundamentava como metrópole no século XX. 

São eles: a primeira guerra mundial, a Grande Depressão e a segunda guerra mundial. 

A primeira grande guerra mundial contribuiu para a formação de um sentido 

internacional do mundo que jamais se desenvolvera antes na mente da maioria das pessoas da 

América. 

Música é a manifestação artística que abrange todos os povos e civilizações. Em seu 

aspecto mais puro, a música é manifestação primordial, essencialmente anônima e apoiada na 

transmissão oral. A palavra música nasceu na Grécia, onde "Mousikê" significava "A Arte das 

Musas", abrangendo também a poesia e a dança. 

Música é a coordenação de fenômenos acústicos produzindo assim efeitos estéticos. 

Basicamente formada por uma sucessão de sons e silêncio organizada ao longo de um tempo, 

sendo constituída de uma linguagem intelectual e emotiva , música é uma composição de 

sons.  

Resumidamente, a música ocidental se utiliza de uma escala de 7 notas ( dó, ré, mi, fá, 

sol, lá, si) que se repetem em alturas diferentes. Altura é uma qualidade sonora definida pelos 

graves e agudos.  Um som é alto (forte) quando é agudo; e chamado de baixo (fraco) quando 

ele é grave.  

Timbre é a qualidade que permite distinguir sons de mesma freqüência. Por exemplo, 

uma nota tocada por um saxofone e a mesma nota, com a mesma altura, tocada por um piano. 
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Pode-se identificar os dois sons como tendo a mesma freqüência, mas com origens e 

características diferentes. 

Melodia são os sons tocados em sequência, sucessivamente em seqüência linear; 

harmonia é a emissão simultanea de sons de diferentes frequências, trabalha com as 

sonoridades resultantes da sobreposição de diferentes notas, os acordes que nada mais são que 

sons tocados ao mesmo tempo; e o ritmo, que simplificando, é a pulsação da música. 

A história da música se confunde com a gênese humana, ou mesmo anterior a esta, se 

relacionarmos o principio do som com a famosa passagem bíblica do Evangelho segundo 

João, capítulo I, versículo primeiro: “No princípio era o verbo, e o Verbo estava com Deus, e 

o Verbo era Deus.” 

Para o homem primitivo a música era elemento sagrado, ele já a considerava 

ritualística, com o desenvolvimento do uso da voz e da dança, sempre agradeciam e pediam 

abundancia através de cantos ritmados e batuques. Através dela reverenciavam o divino, a 

fertilidade da terra, as vitórias nas batalhas. Reproduziam os barulhos e os sons da natureza, 

como a chuva, o vento, as águas, os animais, principalmente os pássaros.  

 

A música primordial surge da utilização inspirada das fontes sonoras da 

natureza. Individualmente, isso se manifesta na voz humana; 

culturalmente, nas atividades e invenções musicais primitivas, que 

incluem cantos ou entonações, brados, gritos e uma ampla gama de 

instrumentos simples mas surpreendentemente versáteis. (STEWART, 

1987, p.39). 

 

O compositor e professor escocês Robert John Stewart divide a história e a tradição 

musical em quatro partes: Primordial, Ambiental, Individual e Clássica; formando assim a 

chamada “Quatro Eras da Música e da Consciência”. 

Os povos de origem semita preservaram o forte caráter místico e sagrado dos antigos 

egípcios, tornando a música uma expressão artística mais elaborada. Os árabes se destacavam 

pela criatividade e uma ampla variedade de instrumentos com diferentes escalas. Os hebreus 

faziam cânticos para louvar a Deus, como por exemplo, os Salmos de Davi, ou os Cânticos do 

rei Salomão. 

 Na China e na Índia a música era tida como uma energia criadora, tratada como o 

principio da manifestação, assim como na tradição judaico-cristã. 

Segundo Stewart, esse período a música adquire forte relação étnica, a era da música 

ambiental: 
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A música ambiental ou étnica dos povos representa um desenvolvimento 

da utilização primordial do som musical. Há nela uma qualidade 

culturalmente única, que está intimamente relacionada com a terra de 

origem. É essa qualidade que torna a música folclórica capaz de ser 

reconhecida instantaneamente. (Ibidem, p.40). 

 

 

Na Antiguidade, foi na Grécia que se estabeleceram as bases para a cultura musical do 

Ocidente. Ainda com o forte caráter religioso dos povos antigos, os gregos atribuíam aos 

deuses sua música, definindo-a como um meio de alcançar a perfeição. 

Baseavam seu sistema musical numa escala elementar de quatro sons - o Tetracorde. A 

soma de dois tetracordes formam-se escalas de oito notas, com uma riqueza sonora que já 

permitia construir linhas melódicas.  

O grande filósofo Pitágoras foi o maior estudioso da música de seu tempo, conforme 

“Manual de Harmonia” de Nicômano de Gerasa, que conta a lenda de quando Pitágoras, 

guiado pelo deus Hermes, descobriu as razões matemáticas por trás dos sons depois de 

observar o comprimento dos martelos dos ferreiros. 

  

Por bom acaso ele passava perto de uma oficina de ferreiros quando 

ouviu claramente os martelos de ferro batendo na bigorna e 

confusamente emitindo sons que produziam, todos menos um, intervalos 

de perfeita ressonância... Encantado, Pitágoras entrou na oficina como se 

um deus auxiliasse seus planos, e após algumas experiências descobriu 

que eram as diferenças de peso que causavam as diferenças de tom – e 

não o empenho dos ferreiros, nem o formato dos martelos, nem o 

movimento do trabalho. (apud STEWART, 1987, P.139). 

 

  A partir daí, descobriu o intervalo de uma oitava como sendo referente a uma relação 

de freqüência de 2:1, uma quinta em 3:2, uma quarta em 4:3, e um tom em 9:8. Os discípulos 

de Pitágoras aplicaram estas razões ao comprimento de fios em um instrumento e 

determinaram matematicamente a entonação de todo um sistema musical.  

Ainda de acordo com R.J. Stewart, a terceira Era, a Individual: 

 

As pessoas criativas acabam por se cristalizar a partir das matrizes do 

seu meio ambiente e da cultura. Nos primeiros estágios, como na 

civilização grega da Antiguidade, a individualidade é contida dentro da 

matriz cultural; esse esquema preponderou até o período medieval na 

Europa, e persiste nas tradições orais [folclóricas] até hoje. (Ibidem, 

p.40). 

 

A música se tornou uma natural extensão da matemática, bem como uma arte,sendo as 

descobertas musicais de Pitágoras de extrema importância e influência no desenvolvimento da 

música ocidental da idade média na Europa. 
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O principal caminho da música no inicio da Idade Média foi definida pelo canto 

gregoriano sob o controle da igreja. É claro que o canto gregoriano contava com 

compositores, mas o processo, a partir desse período, é o resgate da figura do compositor, 

identificada quase sempre à do poeta da música grega.  

Esta nova função de compositor-poeta será exercida por grupos de novos intérpretes, 

entre eles o trovador. É o começo da era Clássica: 

 

A última era é o período clássico da música européia dos séculos XVIII e 

XIX, e ela se estende pelo século XX adentro. Embora tradições 

intelectuais de longa data sejam evidentes na música artística formal, ela 

não obstante se degenera numa serie rígida de entidades congeladas no 

papel pelo sistema de notação. As tradições tornam-se tradições de estilo, 

ou mesmo de afirmação, e não mais áreas de consciência e experiência 

partilhadas. (Ibidem, p.41). 

 

No início do século XX se materializam os conceitos e experiências iniciadas nos 

últimos anos do século XIX, partindo do cromatismo de Richard Wagner,que é o uso 12 notas 

com intervalos de semitons entre elas, e caminhando ao atonalismo, teorizado por Arnold 

Schönberg. 

A música do século XX buscou maior liberdade e experimentação, formando um leque 

de generos e estilos musicais, que desafiaram os paradigmas dos períodos anteriores. O 

desenvolvimento de novas tecnologias utilizadas na gravaçao, capturaçao e reproduçao de 

sons marcaram os rumos da música no séculoXX. 

É a partir do século XX que a música americana começa a se desenvolver 

artisticamente e cria uma identidade própria no cenário musical, miscigenando a bagagem 

teórica dos estilos europeus trazidos desde o século XVII com as tradições musicais dos 

escravos africanos. 

 

 

 

3.1  JAZZ 

 

 

Foi com o mesmo espírito próspero da economia americana que o jazz voltou a brilhar 

em Nova Iorque após a segunda guerra, quando o estilo que surgia era o bebop, um estilo 

mais rápido de tocar, com improvisos em escalas mais altas e harmonias mais dissonantes. 
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O jazz é considerado uma legitima arte americana, suas raízes africanas transformaram 

a dança em ritmos sincopados e os elementos da melodia e harmonia foram sendo contestados 

e modificados ao longo de seu desenvolvimento. 

Heranças da velha África se encontram com heranças do velho continente e vão 

formar no Novo Mundo uma das maiores expressões artísticas do século XX. 

Os negros que chegaram aos Estados Unidos no século XVII trouxeram consigo suas 

crenças e tradições musicais, e mesmo inserido em um ambiente com estilos musicais 

completamente diferentes mantiveram fortemente preservadas suas tradições. 

Em seu árduo trabalho escravo, o negro entoava cantos que ritmavam o trabalho e 

aliviava a mente, esses cantos foram ganhando corpo, pois além do trabalho correr em ordem, 

os senhores e capatazes permitiam o canto que até para eles transmitia certa tranqüilidade. 

Nas igrejas, a fusão da crença africana com o cristianismo, mais especificamente com 

o protestantismo, se deve em muito aos gospels. Os protestantes sempre permitiram ao negro 

expressar suas origens e crenças, e o gospel é o resultado dos hinos protestantes com as work-

songs. 

Os negros transformaram os hinos de estrutura européia em cânticos sincopados e 

palmas acompanhando o ritmo. Os spirituals eram cânticos mais lentos e solenes, onde 

trechos bíblicos eram recitados. 

 

O jazz nasce nos campos de algodão e nas igrejas, celebra os funerais, 

difunde as suas plantazinhas num vasto território, mas é em Nova 

Orleans que encontra o terreno mais fértil para se tornar uma grande 

planta. O jazz desenvolveu-se sobre as raízes do blues, do gospel, do 

canto de trabalho e de igreja. (BOFFI, 2001, p.9). 

 

Nos cabarés ganhou o status de musica profana, onde os minstrel shows entretinham o 

publico com suas paródias. 

No final do século XIX a música negra era acentuada pelo piano, que se encontrava 

com elementos das obras de Liszt e Chopin. Nascia o ragtime. O ragtime era uma música do 

povo, do trabalhador americano, principalmente dos operários da via férrea, que muito 

ajudaram da difusão da musica pelo território americano. 

Na mesma época se desenvolvia o blues, com uma estrutura mais simples, que contem 

12 compassos que se dividem em 3 versos de 4 compassos.A blue note, que se tornará uma 

característica marcante do jazz, provém do blues. A blue note é a diminuição de meio tom da 

terceira e sétima notas da escala européia.  
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No começo do século XX, o jazz já havia sido batizado com o nome que leva hoje e 

encontrara na cidade de New Orleans sua principal morada. 

Os negros descendentes da cultura colonial francesa eram chamados crioulos. Os 

negros descendentes diretos dos escravos eram conhecidos como negros americanos. 

 

Quando se fala do Jazz inicial, subentende-se a música dos negros. Mas 

as coisas não eram assim tão simples em Nova Orleans. Lá havia os 

negros e os Creoles (crioulos) e as diferenças sociais entre as duas classes 

eram bem marcadas. Os crioulos eram mestiços descendentes de 

franceses e espanhóis no Novo Mundo e gozavam de privilégios especiais. 

Falavam um dialeto francês e cultivavam as artes e os costumes da 

metrópole, entre os quais o de manter amantes, geralmente jovens de 

sangue misto mas de pele clara.(...) Moradores da cidade, era-lhes 

totalmente estranha a tradição rural dos hollers, das work-songs e dos 

blues. Desconheciam também spirituals e gospels, pois freqüentavam a 

igreja católica, enquanto os negros eram mais ligados às seitas 

protestantes. (MUGGIATI, 1989, p.29-30). 

 

Seus costumes eram bem diferentes, assim como suas posições sociais. Os crioulos 

falavam um idioma próprio e sua educação musical era a européia, assim como os 

instrumentos que tocavam. 

 

Musicalmente, os crioulos estavam voltados para a tradição européia: 

seus filhos aprendiam os instrumentos clássicos, tocavam por partitura e 

seu repertório incluía árias de óperas, peças eruditas, cançonetas 

populares de salão e algumas marchas militares – enfim, o mesmo 

repertório básico dos músicos brancos da época. (Ibidem, p. 30). 

 

Os negros americanos já faziam um som mais primitivo, sem o rigor técnico dos 

crioulos e valorizando os instrumentos de percussão. Como não sabiam ler partituras, sua 

música era mais intuitiva e improvisada. 

 

Os „americanos‟ eram considerados „africanos‟. Os seus „senhores‟ eram 

de origem anglo-saxônica e não faziam parte da sociedade e dos núcleos 

de colonização franco-espanhola. O negro americano pertencia à camada 

mais pobre da população, era o proletariado negro de Nova Orleans.O 

„crioulo‟ já tinha adotado um comportamento social diferente e 

desenvolvido uma consciência de classe e casta, que discriminava muito 

mais o „americano‟ do que o branco do negro de uma maneira geral.” 

(BERENDT,1987,p.23). 

 

Vários grupos de músicos crioulos se formaram nos cabarés de New Orleans e se 

espalharam por todo o Mississipi, tornando o sul dos Estados Unidos um enorme celeiro 

musical. O relato de um guitarrista da época, Danny Barker, retrata bem o ambiente que se 

formava na cidade: 
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Uma das memórias mais agradáveis da minha infância em Nova Orleans 

era a de um bando de garotos brincando que, de repente, ouvia sons. Era 

como se fosse um fenômeno, como a aurora boreal, talvez. Os sons de 

homens tocando pareciam tão claros, mas nós não tínhamos certeza de 

onde eles vinham. Então começávamos a trotar, começávamos a correr – 

“É pra cá! É pra lá!” E às vezes, depois de correr por algum tempo, 

ainda não tínhamos encontrado a música. Mas aquela música podia 

surgir de novo, de repente. A cidade estava cheia dos sons de música. 

(MUGGIATI, 1989, p. 29). 

 

Se a cidade de New Orleans é considerada o berço do jazz, podemos afirmar então que 

o jazz nasceu quando houve a fusão entre os elementos musicais dos negros americanos com 

os elementos musicais dos crioulos. 

 

Pode-se dizer que o jazz nasceu quando se fundiram estas duas grandes 

correntes: de um lado, a música educada dos crioulos, com todo o seu 

rigor técnico e um repertório voltado para a tradição européia e a 

música dos brancos; do outro lado, o som primitivo dos negros, fazendo 

música improvisada porque não sabiam ler partitura. Em resumo: a 

teoria unindo-se à prática, a inteligência à intuição. (Ibidem, p.32). 

 

Esse novo estilo de música se tornou muito conhecido pela Original Dixieland Jazz 

Band, que lançava a palavra jazz pela primeira vez na capa de seu disco, apesar do famoso 

pianista de New Orleans, Jelly Roll Morton afirmar que ele próprio foi o inventor da palavra 

jazz em 1902. 
1
  

Devido aos Estados Unidos entrarem na Primeira Guerra, o porto de New Orleans foi 

ocupado pelas tropas americanas, e as memoráveis noites nos bairros da cidade se tornaram 

uma ameaça para a moral das tropas. Muitos lugares foram fechados ou tiveram que se 

adaptar aos novos decretos, e com isso muitos músicos migraram para Chicago em busca de 

trabalho. 

 

Com o tempo, os trompetes dourados de Nova Orleans foram reinar em 

outras terras. O fechamento de Storyville em 1917 por ordem da 

marinha norte-americana foi mais um símbolo do fim de uma época do 

que uma causa real do êxodo dos músicos. A América sentia os efeitos da 

Primeira Guerra Mundial e as populações negras do Sul migravam para 

as cidades industriais do Norte, em busca de emprego nas fábricas de 

material bélico. O Mississipi era uma via natural para outros centros 

como Memphis, St. Louis e Chicago. Muitos músicos que tocavam nas 

barcaças do grande rio tinham conhecido aquelas cidades – e tinham 

gostado. E, uma vez fixados num emprego, mandavam chamar outros 

músicos de  Nova Orleans. (Ibidem, p.38). 

                                                
1
 “Fui eu quem inventou o jazz, no ano de 1902” (Jelly Roll Morton apud MUGGIATI, 1989, p.8). 
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Em Chicago o jazz tomava corpo e eram formadas bandas ao estilo de Nova Orleans, 

mas com um destaque maior para os solos individuais. 

Novamente o jazz migra desta vez para a cidade de Nova York, aonde as experiências 

de New Orleans e Chicago eram utilizadas com um compasso mais regular e a formação de 

big bands. 

Nessa época houve um considerável aumento da capacidade técnica dos músicos, e 

com a valorização do toque individual surgiram grandes solistas, como por exemplo: 

Coleman Hawkins, Benny Goodman, Gene Krupa, Johnny Hodges e muitos outros.a industria 

da musica nunca havia sido tão prospera, os discos de 78 rotações eram um grande sucesso 

comercial na América. Esta época ficou conhecida como Período Swing. 

 

Se o ponto de vista do improvisador a big band era conformista, não se 

pode negar que ela trouxe ao jazz um maior  conhecimento Com a 

difusão maciça das gravações, o jazz começava a brotar por toda parte 

nos das texturas orquestrais, das complexidades da composição e do 

arranjo e também um sentido de organização e disciplina que lhe faltava. 

A grande orquestra foi uma espécie de ponte entre a explosão 

espontânea do jazz tradicional e as construções mais cerebrais do jazz 

moderno. (Ibidem, p.59). 

 

A partir da era do swing, a cidade de Nova York se estabelece como a morada 

definitiva do jazz, propiciando inúmeras contribuições para o desenvolvimento criativo do 

jazz. 

Nos clubes noturnos de jazz os encontros entre músicos se tornam freqüentes e os 

solos instrumentais ganham nova intensidade nas chamadas jam sessions.  

Nascia o movimento Bebop. 

 

[...] é preciso reconhecer o importante papel que desempenhou a casa 

que o ex-saxofonista e band-leader Teddy Hill abriu para Henry Minton 

em outubro de 1940 na Rua 118, no Harlem. Hill era do ramo e conhecia 

os bons músicos, cheios de idéias novas. Mandava preparar panelões de 

comida, fornecia bebidas grátis e dava liberdade absoluta para todo 

mundo tocar o que quisesse. (Ibidem, p.71). 

 

O Bebop foi um movimento que contestava os valores musicais do swing, 

principalmente o espaço reservado para solos e improvisos. Nasceu como resposta à 

comercialização do swing em nightclubs de Nova York, onde músicos exploravam seus solos 

em longas jam sessions. 

Nas palavras do trompetista Dizzy Gillespie, um dos pioneiros do bebop: 
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Nenhum homem ou grupo de homens iniciou o jazz moderno, mas uma 

das maneiras como ele aconteceu foi esta: alguns de nós passamos a 

„jamear‟ no Minton‟s no começo dos anos 40. O problema é que 

apareciam sempre por lá uns caras que não sabiam tocar e gastavam um 

tempo enorme para provar isso no palco. 

 Assim, nas tardes antes de uma Jam session, Thelonious Monk e eu 

começamos a bolar algumas variações de acordes mais complicadas e 

outros macetes e usávamos isto à noite para afugentar os caras sem 

talento. 

 Com o tempo, fomos ficando cada vez mais interessados musicalmente 

naquilo que fazíamos e, quando exploramos mais fundo a coisa, nossa 

música evoluiu. (Ibidem, p.72). 

 

Essa nova vertente do jazz libertava os músicos dos preceitos das big bands, como por 

exemplo o grande número de músicos, execuções rígidas e formais, temas reconhecíveis do 

grande público e principalmente a adaptação ao baile. 

O bebop fragmentava a sessão rítmica em diversos planos instrumentais, isto é, eles 

ocultavam o beat, a contínua pulsação que indica o tempo aos bailarinos. 

Com uma enorme flexibilidade rítmica e uma condução melódica agressiva, toda nota 

desnecessária era deixada de lado, assim, os fraseados eram rápidos e nervosos, tornando o 

bebop um estilo de extrema dificuldade de execução.  

Suas harmonias eram dissonantes, seus ritmos complexos e sofisticados, que ao lado 

das linhas melódicas que exigiam certa “iniciação” dos músicos, tornou o bebop o estilo que 

inaugurou o chamado Jazz Moderno. 

 

Estilo caprichoso, de notável dificuldade executiva, baseado em ritmos 

intrincados, harmonias ousadas, melodias tortuosas e pouco audíveis [...], 

conotou-se depressa como uma música rebelde e protestatária, entendida 

por uns quantos iniciados. (BOFFI, 2001, p.71).  

 

Em relação aos instrumentos musicais, o bebop cristalizou sua formação ideal no que 

seria o quinteto básico do jazz moderno: trompete, saxofone, piano, baixo e bateria. Os temas 

eram executados de forma rápida e vigorosa, sendo apresentado em uníssono pelos metais, em 

seguida era a vez dos solos, tradicionalmente o trompete, sax e piano; e antes da retomada ao 

tema os instrumentos trocavam compassos, por exemplo, o trompete solava quatro 

compassos, o saxofone oito e cada instrumento procurava dar seqüência à frase do outro, 

participando assim todos os instrumentos, inclusive baixo e bateria que anteriormente eram 

responsáveis apenas pela sessão rítmica. 
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Algumas das principais modificações do bebop atingiam a seção rítmica. 

Em, primeiro lugar, o próprio rótulo “ seção rítmica” perdia sentido 

com o jazz moderno. Aqueles instrumentos deixavam de ser os eternos 

escravos encarregados de marcar o ritmo para os solistas ou para as 

orquestras e adquiriam vida própria. O contrabaixo ganhou maior 

flexibilidade e, além de se ocupar do ritmo, passou a solar com mais 

freqüência, não só no pizzicato familiar, mas também à maneira clássica, 

com o arco. [...] O tema típico do bebop era rápido e exposto em uníssono 

pelos sopros; a seguir, vinham os solos, geralmente reservados ao 

trompete, ao sax e ao piano, e freqüentemente nesta ordem; terminados 

os solos, antes da retomada do tema, os instrumentos ás vezes “trocavam 

compassos”, ou seja, o trompete solava oito, ou quatro compassos, o 

saxofone outros tantos, cada instrumento procurando dar seqüência à 

frase do outro; destas conversações, piano, baixo e bateria também 

participavam às vezes.” (MUGGIATI, 1989, p.73-76). 

 

Um fator de grande importância na época do bebop foi a revolução na indústria 

fonográfica que lançava os discos de vinil de 33 rotações, ou os chamados long plays, que 

alem de serem feitos de material mais resistente, eram capazes de armazenar mais musicas do 

que os discos de 78 rotações. 

O bebop não só fundou o jazz moderno como também abriu inúmeras possibilidades 

inovadoras de técnicas e ideologias que se transformaram em vários estilos que marcaram a 

década de 50. 

Nos anos 50 o jazz moderno já contava com o som estereofônico e com o hi-fi, a alta 

fidelidade sonora que propiciava aos fãs de jazz uma escuta mais precisa e atenta. 

Em oposição ao nervoso e agitado bebop, se formava um jazz mais calmo e 

meditativo: o cool jazz: “o „jazz leve‟ novo e, relativamente ao cintilante bebop, „modesto‟. A 

entoação classicizante do cool impôs arranjos elaborados e atmosferas rarefeitas aos seus 

autores.” (BOFFI, 2001, p.87). 

O cool jazz se formou no meio do bebop por músicos que tocavam de modo mais 

tranqüilo, com sonoridades mais leves e controladas. 

O jazz começa a se basear em convenções musicais melhor estruturadas e o nível de 

execução instrumental se alia à vitalidade do autentico jazz, nascendo o estilo hard bop. O 

hard bop era um bebop harmonicamente mais avançado com fortes aspectos da tradição da 

música negra, principalmente o blues. 

 

O hard bop nasceu cerca da metade dos anos cinquenta: foram seus 

pioneiros solistas bebop que se reencontraram após a crise do 

movimento[ M.Davis, A. Blakey e M.Roach], e jovens cheios de ardor[ 

C.Brown, H.Silver e J. Coltrane], que começaram a elaborar um idioma 

mais robusto e esquemático do que o bebop, ao qual foi atribuído o 

apelativo de hard bop[ bop duro], mas que outros definiram com um 

termo especificamente negro-americano: funky. A estrutura formal do  
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hard bop privilegiava a simplicidade de execução e a pulsação rítmica 

era utilizada em medida bastante mais marcada do que no bop de 

origem. (Ibidem, p.107). 

 

O hard bop encontrou terreno não somente na cidade de Nova York como também na 

costa oeste dos Estados Unidos, principalmente em Los Angeles. Os estúdios de Hollywood 

eram um promissor mercado para músicos da varias regiões da América, que buscavam bons 

salários e um trabalho menos desgastante que os clubes noturnos com seu ambiente suscetível 

ao álcool e às drogas. 

As lições do bebop e do cool jazz haviam sido assimiladas, a atitude espontânea e 

criativa do musico havia sido consolidada nos longos improvisos dos solos e nas fortes 

tendências ideológicas que marcariam o período pós guerra americano.  

A criatividade ganhava cada vez mais espaço no jazz, principalmente com a nova 

técnica modal, onde os improvisos não eram mais baseados nas tradicionais seqüências de 

acordes e sim nas escalas, conseguindo dessa maneira uma liberdade de construção melódica 

nunca antes experimentada no jazz. 

No final dos anos 50 o jazz atingia um ponto em que seus músicos aliavam intuição e 

criatividade com uma complexa e refinada técnica de execução. Seus estilos por mais ousados 

e vanguardistas, ainda se conservavam dentro dos padrões da tradição da música ocidental no 

que diz respeito à harmonia, melodia e ritmo. Surge o impulso para uma renovação que 

romperia os limites impostos pelo jazz tradicional e moderno. Nasce o free jazz, que encerra o 

período conhecido como jazz moderno e conduz a passagem para o que virá a ser o jazz 

contemporâneo. 

 

 

 

3.2  FREE JAZZ 

 

 

Considerado a grande vanguarda artística do jazz, com um forte sentido de experiência 

radical de renovação, o próprio termo revela a sua essência: liberdade total. A criatividade na 

sua forma mais intensa e bruta. 

Suas características apresentam novas liberdades na música, principalmente na área 

harmônica e estrutural. 

Segundo o crítico alemão Joachim Berendt, as principais inovações do free jazz foram: 
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1 - entrada no campo livre da atonalidade;  

2- dissolução da simetria rítmica, do „metro‟ e do beat;  

3- incorporação de elementos musicais de diversas culturas 

internacionais;  

4- maior intensidade na execução instrumental, chegando quase ao 

êxtase – alguns músicos do free jazz falam, inclusive, no „culto da 

intensidade‟; e  

5- o ruído passa a fazer parte do som musical.” (BERENDT, 1987, p.36). 

 

Graças aos longos solos, carregados de criatividade e improvisos dos grandes músicos 

do hard bop, entre eles Sonny Rollins, Eric Dolphy e principalmente John Coltrane; e às 

experiências tonais de Ornette Coleman, o jazz chegou a sua forma mais radical e pura. 

Chamado também de new thing e até de new jazz, o free jazz se constitui pelo desprezo 

a todo esquema formal, isto é, por todos os elementos obrigatórios que fundamentavam o jazz 

precedente, principalmente pela abolição do sistema tonal. 

A atonalidade,ou a ausência total de tonalidade, era a característica mais ardente do 

free jazz, que descartava qualquer tonalidade
2
 ou modo

3
, fazendo livre uso de todas as 12 

notas da escala cromática, que é o uso das sete notas tradicionais e seus cinco semitons. Desta 

maneira, todas as notas possuem o mesmo valor, de modo que deixa de haver qualquer força 

de atração convergindo para um centro tônico. 

Na música tonal, as alterações de um acorde são geralmente consideradas meramente 

notas de colorido que não afetam a função básica de um acorde, e os improvisadores apenas 

fazem suas próprias alterações ao acorde básico. 

 Na música atonal, entretanto, um acorde é geralmente pedido especificamente por 

causa de sua sonoridade única, e não por causa da função dele numa progressão. As linhas 

que você toca não precisam ser analisadas em termos da relação delas com os acordes 

grafados, mas podem em vez disso ser pensadas em termos de como eles se encaixam na 

sonoridade naquele instante. 

                                                
2
 Sistema clássico de composição baseado em funções harmônicas. Nele os acordes ganham determinados 

“significados” que os fazem afastar de uns e se aproximar de outros, criando assim tensões e afrouxamentos. O 

sistema tonal é tridimensional e se baseia no princípio do “início meio fim”. (BERENDT,1987, p.362) 

 
3
 Tipo de improvisação desenvolvida por Miles Davis e John Coltrane na segunda metade dos anos 50 a qual se 

baseia em escalas ( sugeridas pelo tema) e não mais em encadeamentos harmônicos. (Ibidem, p.359)                                                             
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Porém, o conceito de música atonal no free jazz se diferencia da atonalidade da música 

erudita européia. 

Na música européia, a atonalidade conduziu o esquema de composição musical a um 

outro sistema de organização, o dodecafonismo, que é o uso de doze notas em substituição ao 

tradicional esquema de oito notas. 

 

No free jazz da vanguarda nova-iorquina de 1965 se desconhecia e se 

rejeitava mesmo qualquer tipo de esquematização, assim como qualquer  

ponto de apoio convencional. A linguagem jazzística tinha abandonado a 

linearidade, bem como qualquer espécie de compromisso formal. Ela era 

completamente espontânea e não acadêmica, indo bem mais adiante do 

que o conceito de atonalidade representava até então. (Ibidem, p.37). 

 

Embora seja um movimento que definitivamente rompia com todos os esquemas 

utilizados ao longo do desenvolvimento do jazz, chamado também de jazz avant-guard, este 

movimento também buscava o regresso às raízes que formaram o jazz, mostrando que, como 

se falava da pintura abstrata, o free jazz foi uma busca da pureza. 

Podemos perceber essa busca, consciente ou não, ao jazz primitivo: 

 

Apesar de sua curta história, porem, o jazz possui uma tradição atonal 

mais antiga do que a música européia de concerto. Os shouts, os Field 

hollers, o blues arcaico cantado nas fazendas dos estados do sul e quase 

todas as pré-formas do jazz do século passado, que se mantiveram vivas 

ainda no atual eram „atonais‟ – talvez pelo fato de que esses cantores e 

instrumentistas não tivessem tido a oportunidade de um contato mais 

íntimo com o sistema tonal europeu. (Ibidem,p.37). 

 

Em relação ao ritmo, o free jazz se mostrou com uma concepção diferenciada, pois os 

estilos anteriores do jazz se apoiavam em dois elementos, o metro e o beat.o primeiro é a 

pulsação regular do ritmo e o beat é a batida com acentuações rítmicas determinadas. 

A relação dos dois elementos compõe as diversas fórmulas rítmicas do jazz tradicional 

e moderno. Já no free jazz esses dois elementos foram sendo abandonados e as estruturas 

rítmicas passaram a ser livres, não havendo qualquer idéia de seqüência ou linearidade. 

O outro fator que se constituía como novidade era a busca de outros tipos de música e 

culturas por parte dos músicos do free jazz. Muitas vezes motivados por razoes políticas e 

sociais, os músicos possuíam forte caráter de revolução, contestando não somente o sistema 

musical, mas principalmente o sistema político. Sempre se expressando de forma radical, os 

artistas tinham um forte ideal de protesto, principalmente em relação a discriminação racial e 

social. 
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Também por essas razões extra musicais, os jazzistas começaram a substituir o 

elemento branco, europeu, que constituía sua gênese musical, por elementos das culturas 

japonesa, africana, árabe e principalmente hindu. Característica esta que, em grande parte, foi 

responsável pela experimentação dos vários tipos de sonoridade que o free jazz trouxe para a 

música ocidental. 

 

Com a assimilação de experiências musicais,de,outra culturas, um novo 

elemento foi agregado, definitivamente, ao jazz: o ruído. Nas diferentes 

„culturas exóticas‟ do mundo existem há séculos tipos de sonoridade que, 

para o ouvinte europeu ou ocidental comum, até bem pouco tempo atrás 

não podiam ser consideradas como „musicais‟. (Ibidem, p.41). 

 

A sonoridade ganhou extrema importância nesse período, fazendo com que alguns 

artistas pesquisassem sons de variados objetos e utensílios, para os transformar em 

instrumentos musicais.  

Inclusive os instrumentos convencionais são transformados e cuidadosamente 

ajustados de forma a ampliar as suas possibilidades sonoras, valorizando muito a busca por 

novos timbres.  

Com tamanha renovação na linguagem musical, a procura de novos timbres, novas 

harmonias, novas melodias e novos ritmos; novos métodos de composição musical são 

criados e a improvisação se torna o principal deles. 

Até então, o jazz feito nos estilos anteriores eram estruturados com os doze compassos 

do blues ou a 32 bar, também conhecida como AABA, que é a ordem em que as melodias 

ocorrem na forma da canção popular.  

No free jazz, a dependência de uma forma pré-estabelecida e fixa é eliminada, e a 

improvisação ganha um espaço especial e definitivo. Os artistas aboliram por completo o 

esquema acadêmico na música, e assim não obedeciam às seqüências rítmicas e harmônicas 

em que a musica havia sido composta. A improvisação havia sido magnificada se tornando a 

própria razão da performance, que por sinal eram improvisos que duravam mais de trinta 

minutos por cada tema tocado. 

Segundo o dicionário The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 

improvisação musical se refere a: 

 

A criação parcial, ou total de um material musical, durante sua própria 

execução. Pode envolver a composição imediata de uma obra por seus 

executantes, ou a elaboração/ajuste de uma idéia pré-concebida ou algo 

entre ambas as situações. De modo geral, toda performance musical 

envolve aspectos improvisatórios, apesar destes variar em nível de 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Twelve-bar_blues&prev=/search%3Fq%3Dfree%2Bjazz%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Divnslb&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhi83Ra0kwAS379EArRAFHNFHgZ0DA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Twelve-bar_blues&prev=/search%3Fq%3Dfree%2Bjazz%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Divnslb&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhi83Ra0kwAS379EArRAFHNFHgZ0DA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Thirty-two-bar_form&prev=/search%3Fq%3Dfree%2Bjazz%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Divnslb&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhgneKdFo6w2c7dRinsO662V5p3J3A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Thirty-two-bar_form&prev=/search%3Fq%3Dfree%2Bjazz%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Divnslb&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhgneKdFo6w2c7dRinsO662V5p3J3A
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utilização conforme o lugar e a época, e até certo ponto, em toda 

improvisação reside uma série de convenções e regras implícitas” (net t1, 

2010, item improvisation).  

 

Nas obras do free jazz, as músicas se caracterizavam pelo enorme espaço deixado à 

improvisação de todos os instrumentos, inclusive os instrumentos rítmicos. A improvisação 

coletiva, ou free colective improvisation, era uma proposta magnífica em relação ao conceito 

de sonoridade e funcionalidade do instrumento musical. 

O processo de improvisação permitia ao músico expressar sua “voz”, seu “som”, ao 

contrario da tradição clássica européia, em que o músico era apenas um executor da 

composição. Ao improvisar, o artista age como sujeito único, modificador, que imprime sua 

digital na música e a torna singular, por meio de sua performance e intensidade. 

Em pouco tempo de existência o jazz havia se reinventado diversas vezes, criando 

diversos estilos e escolas, desde New Orleans, passando pelo Swing e mais adiante pelo 

Bebop e suas variações. 

 Os vários estilos de jazz que surgiram ao longo do século XX foram moldados pela 

variação de intensidade nas performances dos artistas, que utilizavam a improvisação para 

buscar a liberdade musical que desejavam,criando uma sonoridade própria no instrumento.  

Mas em todos os estilos, a liberdade de improvisação ainda se baseava na harmonia 

funcional aliada à regularidade do ritmo, que gerava modelos e padronizações melódicas e 

harmônicas, os chamados clichês musicais:  

 

Quando a reinterpretação de padrões de acordes, apesar da crescente 

complexidade, aparecia com inexorável regularidade durante uma peça, 

gerava clichês cada vez mais freqüentes, dos quais mesmo o mais 

inspirado dos improvisadores não poderia escapar. (JOST, 1975, p. 18).
4
 

 

Músicos do free jazz, principalmente John Coltrane, utilizavam técnicas inusitadas, 

como o overblowing, que é a produção de texturas sonoras, ruídos e gritos produzidos pelos 

instrumentos durante a improvisação. Era uma técnica exaustiva que incorporava o ruído 

como parte do som musical e exigia uma maior intensidade na execução do instrumento, 

levando o artista quase ao êxtase. 

O grande músico multi-instrumentista Dave Liebman  relata o choque da nova técnica 

empregada por John Coltrane, e a sensação causada por suas performances: 

                                                
4 “when the constant reinterpretation of chords patterns, although increasingly complex, appeared with 

inexorable regularity during a piece and led more frequently to clichés, from which even the most inspired 

improvisers could not scape”.(Jost, 1975, p. 18)-Tradução Nossa. 



 

 

24 

 

Era perturbadora, mas fascinante- como um bando de lunáticos gritando 

a plenos pulmões. Isso aumentava as apostas porque, ao vivo, o nível de 

energia e intensidade do material free era indescritível. Era difícil de 

acreditar que era Coltrane. (KHAN, 2007, p.207). 

 

Essas performances eram chamadas de “culto da intensidade”, e provavelmente foi um 

dos elementos mais significativos para a ambientação necessária para a imprevisibilidade tão 

desejada durante as performances dos músicos adeptos do free jazz. 

 

O free erigiu como seu procedimento fundamental a improvisação livre, 

sem o respeito a temas, cadências ou seqüências harmônicas. E essa 

liberdade acabou sintetizando-se no momento mais agressivo do jazz, 

onde músicos „gritavam‟, „urravam‟ e „rugiam‟ com seus instrumentos 

até um verdadeiro estado de paroxismo e êxtase. (CALADO, 2007, p.40). 

 

Thelonious Monk, considerado um dos fundadores do bebop, já antecipava o free jazz 

com seu estilo experimental. Pausas, compassos irregulares, dissonâncias, toques percussivos 

no piano e improvisos com poucas notas definiram os futuros caminhos para a liberdade do 

jazz. 

Cecil Taylor também na década de 50 já havia causado estranhamento com seu piano, 

empregando simultaneamente duas ou mais estruturas rítmicas diferentes em sua música. 

Miles Davis introduziu modificações na estrutura do jazz tradicional quando 

apresentou o conceito do cool jazz, que não mais utilizava as cadências da harmonia 

funcional, sendo a improvisação baseada em escalas sugeridas pelo tema, o modalismo, 

registrado em uma das obras primas do jazz, o álbum Kind of Blue, de 1959, que conta com 

John Coltrane no sax tenor.  

A partir daí, o limite modal e tonal foi aos poucos sendo explorado até sua completa 

abolição, ora planejado como era o caso de Coltrane, ora puramente instintivo, como por 

exemplo, Ornette Coleman, que em 1960 grava um álbum formado por um quarteto duplo que 

improvisava coletivamente por mais de 37 minutos.  

O álbum foi lançado pela Atlantic Records e contava com Don Cherry e Freddie 

Hubbard no trompete, Eric Dolphy no clarinete baixo, Charlie Haden e Scott LaFaro no baixo 

e Billy Higgins ou Ed Blackwell na bateria. O disco foi gravado em estéreo com cada um dos 

quartetos tocando isolado em cada um dos canais, o que permitía produzir passagens 

inusitadas de improvisação colectiva de todos os oito músicos. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Don_Cherry
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freddie_Hubbard
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freddie_Hubbard
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trompete
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eric_Dolphy
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clarinete
http://pt.wikipedia.org/wiki/Charlie_Haden
http://pt.wikipedia.org/wiki/Scott_LaFaro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contrabaixo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Billy_Higgins&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ed_Blackwell&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bateria_(instrumento_musical)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estereofonia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81udio_multi-canal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Improvisa%C3%A7%C3%A3o
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Pela primeira vez a palavra free jazz era utilizada, como titulo do álbum de Ornette 

Coleman: Free Jazz, a colective improvisation, que ainda trazia na capa uma action painting  

de Jackson Pollock, White Light.           

   

         Free Jazz, Ornette Coleman, 1960. Atlantic 

 

Palavras do próprio Ornette Coleman sobre seu disco Free Jazz, inclusas na 

contracapa do álbum relançado em 2006 em edição comemorativa da Atlantic: 

O objectivo era fazer falar os nossos instrumentos como falavam, talvez, 

os nossos antepassados antes da invenção da linguagem. Para tal usei um 

duplo quarteto: dois saxofones, duas trompetes, dois contrabaixos e duas 

baterias que dialogavam. No disco (Free Jazz, 1960) ouvimos um 

quarteto num canal e o segundo no outro. Em Free Jazz, um tema de 37 

minutos e 3 segundos, a noção de virtuosismo desaparecia em favor da 

mensagem: o que era acidental transformava-se em nova possibilidade 

sonora. Os barulhos, os efeitos da respiração, os sopros das palhetas 

eram explorados, trabalhados. Cada instrumento tornava-se um 

prolongamento da voz e do corpo. Todas as nuances emocionais da voz- 

gritos, gemidos- eram expressos de forma livre. Os instrumentos rítmicos 

podiam revelar as suas qualidades melódicas: os bateristas exploravam 

todos os timbres, serviam-se deles como notas, formando um discurso. 

Os contrabaixos exibiam a sua riqueza lírica sem ficarem presos ao 

papel de instrumento suporte. Durante esse tempo, as trompetes e os 

saxofones exploravam os ritmos. Ao tocar este tema éramos 

transportados para uma espécie de fusão reptilínea, um equivalente 

das action paintings de Pollock. Aliás, a capa do disco tinha uma 

reprodução de um dos seus drippings intitulado White Light. Era, não 

uma anarquia total, mas uma coacção aberta, já que, na base, nós 

seguíamos uma partitura. 

 

Era inaugurada a nova era do jazz, com manifesto escrito e apoiado nas artes plásticas. 
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O jazz caminhava para um novo tipo de liberdade musical, liberdade que não pregava 

a abolição deste ou daquele sistema, e sim a opção e disponibilidade completa de todos os 

recursos da realidade musical. 

 

 

 

3.2.1  JOHN COLTRANE 

 

 

O músico jazzista John Coltrane transmitiu de maneira singular em sua música o amor 

e a emoção, confrontando intensamente através de sua evolução musical o sentimento de 

angústia e solidão que permeava o homem urbano pós-moderno. 

John William Coltrane nasceu no dia 23 de setembro de 1926, na cidade de Hamlet, na 

Carolina do Norte. 

Ainda garoto estudou em um grande centro urbano, a cidade da Filadélfia, de onde se 

mudaria para o epicentro da música e das artes em geral, a cidade de Nova Iorque, que 

emergia como o grande pólo cultural do ocidente. 

Após tocar em clubes de jazz da Filadélfia, o saxofonista John Coltrane recebe 

algumas propostas de trabalho em Nova Iorque, e se depara com uma realidade muito 

diferente, não só na questão financeira, mas também no jeito de se pensar. 

Para um jovem afro-americano vindo de uma zona rural, a cidade de Nova Iorque, 

oferecia uma agitada comunidade musical, desde bares de jazz a círculos de críticos de 

revistas especializadas e, com o fim da segunda guerra mundial, havia uma mistura de sons 

novos e velhos que proporcionavam um ambiente inspirador para novas experiências 

musicais.  

John Coltrane, desde cedo, sempre foi aplicado e estudioso, fato que o levou a chamar 

a atenção de grandes músicos locais da época. Ele idolatrava Johny Hodges, saxofonista alto 

na orquestra de Duke Ellington, e explorava em seus estudos a simplicidade lírica de Lester 

Young e a destreza harmônica de Charlie Parker. 

Em 1949 não demorou em ser convidado a tocar na Big Band de Dizzy Gillespie. 

Porém a banda de Gillespie tinha um rumo mais comercial e não permitia experiências e 

inovações. 
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Nessa época, o saxofone de Coltrane cumpria o papel de instrumento de sopro alto 

principal, onde tinha que seguir  a partitura e quase nenhum espaço para a improvisação. 

O trabalho com Dizzy Gillespie durou 3 anos, tempo suficiente para ele perceber que 

precisava alçar vôos maiores. 

Nas palavras do próprio Coltrane: 

 

 O que eu não sabia quando estava com Diz [ Dizzy Gilespie ] era que o 

que eu tinha de fazer era me expressar.Eu tocava clichês e tentava 

aprender as músicas que estavam na moda, para poder tocar com os 

caras que as tocavam. (KAHN, 2007, p. 41). 

 

Neste período, Coltrane se desenvolveu muito como músico na parte técnica, o que 

facilitou a aquisição de um emprego fixo e bem remunerado, porém, como muitos jazzistas da 

época, envolveu-se seriamente com drogas, fato que futuramente prejudicaria sua estabilidade 

nos conjuntos de jazz da época.  

Durante este período, Coltrane encontrou dificuldades de relacionamento nos 

ambientes de trabalho, de personalidade introvertida e com baixa auto-estima, o saxofonista 

não conseguia se fixar nas bandas de jazz e seu problema com drogas se agravava cada vez 

mais, como relata o jornalista e biógrafo Ashley Kahn: “ A situação vinha crescendo havia 

algum tempo. O nocivo vício em drogas de Coltrane o estava prejudicando muito.” 

(KAHN,2007, p.49) 

Contudo, a boa temporada de shows em conhecidos nigth clubs de jazz lhe rendeu um 

prestigioso convite no verão de 1955: tocar na banda do renomado trompetista Miles Davis.  

Coltrane participou da banda de Davis tempo suficiente para aprender as minúcias de 

se gravar músicas improvisadas e adquiriu uma noção de quando regravar um segundo take da 

música. Junto com Miles Davis, Coltrane adquiriu a liberdade com que sempre sonhou para 

improvisos em seus longos solos e ajudou a desenvolver um novo estilo de jazz, o modal. 

  Mas o vício em heroína e álcool prejudicou seriamente sua permanência na banda. 

Coltrane costumava se apresentar em péssimo estado, com roupas amassadas, andares 

cambaleantes e atrasos nos shows, como nos relata o jornalista e biógrafo Ashley Kahn: 

 

 

No entanto, em outubro de1956, Davis explodiu em um show no Café 

Bohemia de Nova Iorque, repreendendo Coltrane por sua aparência 

desleixada e seus atrasos. De acordo com Davis, o saxofonista estava em 

um estado de estupor tão grande que não conseguiu reagir a não ser com 

silencio. Exasperado, o pequeno trompetista deu um tapa na cabeça de 

seu saxofonista, que era mais alto, e um soco no estomago. Ainda assim , 

Coltrane não ofereceu resistência. Um homem com mais auto-estima 

talvez tivesse reagido ou pelo menos ido embora para sempre, mas 
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Coltrane era um individuo extremamente humilde e não-violento. 

(Ibidem, p. 49,50). 

 

A esta altura, final da década de 50, Coltrane perambulava pelas ruas da cidade, de 

nigth clubs a sessões fechadas em estúdios de jazz de Nova Iorque.  

Foi a fase em que percebeu que sua vida caminhava para um enorme vazio, em que a 

falta de controle de suas atitudes o levava paradoxalmente a uma busca profunda da fonte de 

seus desejos. 

O músico passava por um descontrole não apenas de suas atitudes, mas também de 

seus próprios desejos. O uso de drogas o deixava em estado letárgico, Coltrane evoluía 

musicalmente, mas estava sem rumo. Ele havia perdido a direção daquilo que rege as ações 

humanas, a convivência como realização das diversas formas da dignidade humana.  

Sua solidão, resultado de seu temperamento tímido e reservado, fazia com que 

passasse quase todo tempo tocando sax, ora estudando, ora tocando em bares. Seu cotidiano 

incluía a solidão de seu apartamento e as cenas noturnas dos night clubs de jazz.  

Coltrane estava inserido na grande crise que perturbava o homem pós-moderno, o 

distanciamento entre os indivíduos. 

Estava perdido e em busca de sua identidade, já havia levado alguns tombos antes, 

mas, desta vez, com a demissão do grupo de Miles Davis e o agravamento de seus problemas 

com drogas, experimentou o fracasso. O fracasso no sentido de estar no caminho oposto ao de 

suas realizações.  

 

A queda foi maior e o acertou com mais força que qualquer soco bem 

colocado ou demissão anterior. Sem seu vale-refeição e com a auto-

estima baixa, ele se recolheu ao lar da Filadélfia. Mas, mesmo entre a 

família e os amigos, algo estava doloroso e espiritualmente errado.” 

(Ibidem, p. 50). 

 

John Coltrane era de família protestante e teve uma forte formação religiosa que o 

influenciou não só em sua música como também em sua compreensão da condição humana.  

 

Há alguns anos, recuperei a fé. Eu já tinha perdido e recuperado essa fé. 

Cresci em uma família religiosa, tinha a semente dela dentro de mim e, 

certas vezes, recupero minha fé. Tudo isso diz respeito à vida que se leva. 

(Ibidem, p. 51). 

 

Semelhante a um ato messiânico, Coltrane percebeu que sua desorientação vinha do 

processo de construção de seus desejos. Sua vontade de recuperar seus objetivos era tão 
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grande e tão forte que ele deu início a sua recuperação física, mental e espiritual cortando o 

uso dos narcóticos sem qualquer acompanhamento médico. 

 

 Poderia parecer que a decisão de Coltrane de se livrar sozinho do vicio 

era apenas uma parte de um plano mais holístico, algo necessário para 

renovar um voto espiritual feito por ele muito tempo atrás. Sem dúvida, 

Coltrane se referia à sua recuperação espiritual e física em 1957- e como 

sua música, saúde e missão na vida estavam interligadas. (Ibidem, p. 51). 

 

 Esse fato foi relevante para a grande mudança que acontecia na vida do saxofonista. 

Coltrane teve uma guinada em sua carreira, começou a estudar obsessivamente e a ter 

aulas com grandes nomes do jazz experimental como Thelonious Monk e Ornete Colleman. 

Ele começou a criar e a frequentar grupos de estudos experimentais e com isso sua 

música e seu temperamento foram se expandindo e abrindo possibilidades de um promissor 

caminho. 

 

 Ainda em 1957 ele concretizou a parceria com Thelonious Monk, [...]. 

Além do prestigio de tocar com um músico tão essencial para o 

surgimento do jazz moderno, Coltrane pôde discutir suas idéias a 

respeito de harmonia com uma autoridade no assunto. Monk chamou 

sua atenção para algo até então pouco explorado: a possibilidade de 

tocar duas ou três notas ao mesmo tempo no saxofone- recurso que 

Coltrane começou a experimentar de imediato. (CALADO, 2005, p.32). 

 

Os estudos compartilhados com outros músicos possibilitaram que ele focasse sua 

energia apenas em seu trabalho, substituindo todos seus desejos por algo maior: sua música. 

Nesse período, começa a estudar teologia, filosofia e clássicos da literatura universal, 

compondo músicas com forte apelo religioso, desde ritos africanos até filosofia budista, 

passando pelo hinduísmo, cabala e o islamismo. 

No início dos anos 60, inaugura uma nova fase na sua carreira, realiza o sonho de 

montar uma banda estável, um quarteto, que gravaria uma de suas mais famosas músicas: a 

versão para My Favorite Things, de Rodgers e Hammerstein
5
. Nesta gravação, usa a melodia 

principal da composição inserindo uma seção para improvisos na linha do jazz modal, ou seja, 

algo muito próximo do que fazia junto com Miles Davis. Além disso, a versão se caracterizou 

pelo uso do saxofone soprano, que conferiu uma sonoridade oriental. 

                                                

5  Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II, gravada originalmente em 1959 para o musical A Noviça 

Rebelde(The Sound of Music). 
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A partir daí, começa a fazer parcerias com músicos que trabalhavam 

experimentalmente com improvisação livre, como Ornette Coleman e Eric Dolphy. 

Seus discos começam a tomar um novo caminho ideológico com nomes ligados à 

cultura africana e islâmica, e suas performances com o quarteto se tornam cada vez mais 

intensas e dinâmicas. 

Em 1964, Coltrane lança o álbum que revolucionou não somente o jazz, mas toda a 

história da música: A Love Supreme. Alguns depoimentos de artistas da área musical revelam 

a dimensão que atingiu o álbum nos diversos gêneros de música na época. 

Entre eles, o depoimento do jazzista Archie Shepp: 

 

Ouça What’s Going On- Marvin Gaye claramente segue a deixa de 

Coltrane. Foi a primeira vez em que uma peça de música popular afro-

americana segue ininterrupta por quase vinte minutos em um lado 

inteiro de vinil. ( KAHN, 2007, p.237). 

 

Ou do conhecido músico Branford Marsalis: 

 

Conhece Whole Lotta Love, do Led Zeppelin? [ele cantarola, modulando 

o ritmo até aparecer o riff “a Love supreme”] Ou a música “The Seventh 

Sun”, do Willie Dixon? [cantarola e faz a mesma coisa] É a linha de 

contrabaixo da primeira parte de A Love Supreme – apenas um clichê de 

blues. (Ibidem, p.125). 

 

Um trabalho único e original, que trazia não só inovações na área musical, mas uma 

obra de arte com um forte caráter espiritual. Nesse álbum, ele compõe um presente para Deus, 

como ele mesmo escreve na contracapa do álbum. 

“Esse álbum é uma humilde oferenda a Ele. Uma maneira de dizer OBRIGADO 

DEUS através do nosso trabalho...” 
6
 

A partir daí, seu lado espiritual se desenvolve em suas músicas, virando uma 

verdadeira simbiose, como relata Alice, mulher e pianista de Coltrane: “De A Love Supreme 

em diante, buscávamos uma progressão rumo a uma realização espiritual maior, uma 

evolução espiritual maior.” (PORTER, 1998, p.202). 

Coltrane percebe as ilimitadas possibilidades da música e seus trabalhos tomam um 

rumo bastante particular e específico. Ele começa a se dedicar cada vez mais a seus estudos e 

                                                
6 “This album is a humble offering to Him. An a attempt to say TANK YOU GOD through our work…”. 

Contracapa do álbum A Love Supreme. (Coltrane,1964)-Tradução Nossa. 
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a direcionar sua música para atingir o emocional das pessoas. Sua música se torna um 

instrumento de comunicação direta e íntima com e para o ser humano. 

Os nomes de seus discos já apontavam seu trabalho para uma direção totalmente 

espiritual, filosófica e religiosa, como por exemplo, Ascension, Om, Meditations e Sun Ship, 

todos álbuns gravados e lançados em 1965. 

As gravações de 1965 contavam com músicos convidados, que futuramente 

substituiriam os membros antigos da banda. Nesta fase, Coltrane contou com outros 

saxofonistas e resolveu gravar utilizando duas baterias. 

Todos os músicos convidados estavam de um jeito ou outro ligados ao movimento do 

Free Jazz, movimento este que tinha John Coltrane como uma espécie de tutor.Os títulos das 

músicas como Love, Compassion,The Father and the Son and the Holy Ghost, expressam 

todo conteúdo espiritual de Coltrane, enquanto musicalmente seus incríveis exercícios de 

atonalidade e improvisos livres chegam a durar quase uma hora em apresentações ao vivo. 

Seu jeito de tocar evoluía a cada dia, a experimentação atonal começa a fazer parte de 

seu repertório, mesmo afastando a maioria de seus fãs com a nova sonoridade de seu 

saxofone. 

Alice Coltrane (1937-2007), mulher do saxofonista dá um emocionante depoimento no 

documentário The World According to John Coltrane: 

 

Quando ele aderiu à vanguarda, perdeu o contato com o público. As 

pessoas não gostaram, não aprovaram, não apreciaram sua música. Mas 

já não havia um caminho de volta. (apud CALADO, 2005, P.41). 

 

Os discos da fase final de sua vida romperam definitivamente os padrões da tradição 

jazzística e, em 1967, último ano de sua vida, Coltrane já estava com a saúde debilitada em 

razão das contínuas apresentações que comprometiam sua capacidade vital. Morreu de câncer 

no fígado. 

Coltrane, acima de tudo, foi um inquieto pesquisador, que edificou arduamente sua 

obra com plena consciência dos seus passos e das barreiras que rompia, barreiras essas que 

transcendiam o mundo da música. 

 



 

 

32 

 

 

 

4. PINTURA 

 

 

“Não desprezes a pintura, pois estarás a desprezar a contemplação apurada 

e filosófica do universo." LEONARDO da VINCI 

 

Assim como a música, a pintura tem sua origem na pré história, onde o ancestral do 

homem pintava cavernas com técnicas elaboradas e significados discutidos até os dias de 

hoje. Seu percurso sempre esteve ligado ao sagrado, desde o bisão de Altamira, passando 

pelos egípcios com sua arte refinada e mística, ou as representações religiosas dos cristãos 

bizantinos e góticos que marcaram a Idade Média, até séculos mais tarde com as pinturas 

religiosas modernistas de Henri Matisse. 

Foi no século XX que o desenvolvimento artístico na pintura se desenvolveu com 

maior rapidez e intensidade, fazendo surgir um enorme número de tendências na pintura 

moderna. 

A segunda grande guerra fez com que muitos artistas saíssem da Europa e fossem para 

os EUA em busca de uma situação mais confortável em todos os sentidos.  

Foi assim que a Europa descobriu a arte americana, liderada pela pintura, que agora 

iniciara uma fase de liberdade de expressão, sem cópias de movimentos artísticos europeus e 

com influências diretas do abstracionismo e surrealismo, pois muitos artistas viviam em Nova 

Iorque neste período e continuavam expondo em seus principais museus, como no museu 

Guggenheim, que veio a ser considerado um marco por suas descobertas e exposições como 

do artista Jackson Pollock. 

Os novos conceitos formulados pela nova pintura americana eram a base dos 

movimentos modernistas europeus com os impulsos e tensões que caracterizavam a sociedade 

americana da época, principalmente na cidade de Nova Iorque. 

A presença de artistas europeus na cidade de Nova Iorque no período pós segunda 

guerra mundial foi fundamental para o desenvolvimento da identidade artística americana, 

principalmente na pintura. O próprio Jackson Pollock destaca essa influência: 
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Aceito o fato de que a pintura importante dos últimos cem anos foi feita 

na França. Os pintores americanos em geral não entenderam a pintura 

moderna do começo ao fim. [ o único mestre americano que me interessa 

é Ryder.] Assim, o fato de os bons modernos europeus estarem aqui 

agora é muito importante, pois trazem consigo o entendimento dos 

problemas da pintura moderna. (CHIPP, 1996, p.554). 

 

A lição dos modernistas europeus havia sido em grande parte assimilada e novos 

conceitos e idéias poderiam ser discutidos e experimentados, novas contestações começam a 

se formular, assim como a arte moderna contestava os valores da arte acadêmica, o novo 

espírito artístico que se formava nos Estados Unidos se preparava para quebrar os paradigmas 

impostos pelo modernismo. 

 

A nova pintura americana, que explodiu no mundo entre 1948 e 1950, 

vangloriava-se de ignorar as tradições, sobretudo as de Paris, e de 

encontrar suas raízes, principalmente, na condição atual do homem e seu 

meio circundante. (LYNTON, 1979, p. 143). 

 

Vem à tona a coragem dos mais novos artistas americanos que não tinham nada a 

perder. Havia todo um cenário cultural para se apresentar e experimentar novos conceitos de 

formas e cores para quem quer que fosse o espectador. 

Uma nova mentalidade artística se formava nas artes, e a pintura americana teve seu 

desenvolvimento crucial na cidade de Nova Iorque, que alavancou culturalmente os Estados 

Unidos para o mundo. A nova sociedade que se formava, e da qual o artista Jackson Pollock 

foi parte integrante dessa mudança. A grande capital se transformou no centro cultural e 

artístico mais conhecido e cobiçado no cenário artístico internacional. 

A pintura sofria rupturas gramaticais que contestavam não só as premissas do 

modernismo, mas também teorias muito antigas da pintura que eram aceitas e empregadas 

desde o Renascimento.  

No Renascimento, a civilização fazia sua passagem do mundo medieval para uma 

nova mentalidade, e a arte era considerada uma forma de representação do real através de 

pinturas desenhadas e pinceladas com começo, meio e fim. A profundidade espacial causava 

efeitos de concentração quase arquitetônica na pintura. A forma tridimensional, a perspectiva 

assumia realizações técnicas e científicas, o que não era de se estranhar, pois o inicio da 

renascença possui vínculos estreitos com a escultura, influência direta de Donato Niccoló di 

Betto Bardi, ou o escultor conhecido como Donatello. 

Foi com o jovem pintor florentino conhecido como Masaccio que a pintura 

renascentista deu seus primeiros passos rumo às realizações propostas pelo escultor Donatello 
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e o arquiteto Filippo Brunelleschi, que era a aplicação à pintura de considerações escultóricas, 

como a criação de imagens com perspectiva ótica e o emprego da luz com base em efeitos da 

linguagem escultórica. 

 

A breve participação de Masaccio no tempo renascentista dimensiona 

um panorama artístico, um fato ativo que fez a pintura ser considerada a 

mais avançada maneira de manifestação dos valores humanistas. Seria a 

pintura uma cultura formal, a aplicação prática de conquistas teóricas. 

(RIZOLLI, 2005, p.40). 

 

No auge do período renascentista, encontra-se o pintor considerado gênio pela suas 

descobertas e modos de realizar uma obra de arte, Leonardo Da Vinci, que fez a obra ter 

volumetria de uma forma plena a partir de efeitos de luz e sombra, criou o esboço, conhecido 

como rascunho, que antes não existia na arte, desenhava-se na tela e pintava-se por cima.  

Com Leonardo Da Vinci, os desenhos eram estudados e aplicados depois de conseguir 

a perfeição da realidade observada.  

As obras de arte eram retratos das famílias nobres que podiam pagar pelos serviços do 

artesão, como eram chamados no início da época renascentista. Eram feitos retratos das 

famílias, dos reis e das esposas destes nobres, sempre dentro de seus castelos, ostentando suas 

propriedades e feitos.  

A pintura era realizada depois de uma observação detalhada do modelo para depois ser 

estudada como seria pintada, qual o fundo que apareceria, ou pinturas religiosas, ainda sob 

forte influência da Idade Média e seus papas.  

Leonardo será usado como exemplo por ser considerado o maior artista deste período 

e por ser um criador genial, inclusive de técnicas pictóricas. Leonardo observava e estudava 

bastante a luz externa, o dia e a noite, como era este acontecimento, quais cores e onde a luz 

era mais forte, o que se iluminava com estes raios de sol e do luar.  

Depois ia até seu ateliê, que pode ser chamado de bottega também, e começava a 

desenhar tudo o que tinha visto no seu dia. Até cadáveres ele estudava anatomicamente a 

fundo, para saber exatamente como pintar um corpo em movimento. 

Entre milhares de anotações pessoais, foi criada a técnica Caixa de Luz, que possibilita 

a pintura com a luz de fundo e o retrato do modelo na frente. Como pode ser visto na obra: A 

Monalisa, conhecida também como Gioconda. A Monalisa está fixa em sua pose sendo 

retratada em frente a uma janela que está sendo iluminada pela luz externa de um dia 

ensolarado em Firenze. 
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A técnica caixa de luz ficou bem conhecida e todos os artistas começaram a 

desenvolvê-la em suas obras. A luz era feita dentro do ateliê, considerada luz interna, mas tem 

o objetivo de retratar a luz externa, o que antes não era visto em outras obras de arte, muito 

menos este volume tão bem trabalhado feito através do sombreamento, o sfumatto, como se 

chama em italiano, sombrear através da cor. 

 
O sfumatto apresenta-se como uma revelação volumétrico-cromática dos 

fenômenos da luz e sombra. O sfumatto é uma inovação pictórica que 

define a relação figura-fundo. Estabelece, na bidimensionalidade do 

quadro, uma atmosfera tridimensional dada pela articulação das luzes, 

presentes nos volumes dos corpos ou derivadas das projeções espaciais. 

Estudo de luz e sombra incluem a perspectiva aérea. (Ibidem, p.46). 

 

Leonardo fez com que a Monalisa fosse uma obra de arte por todas as técnicas que 

utilizou na pintura quando a retratou, mas principalmente pela técnica do sfumatto. 

E era assim que o Renascimento via uma obra de arte, que tinha que ter beleza, 

harmonia, realidade, profundidade, desenho, luz e sombra, perfeição. Isto se conseguia com a 

ciência que agora era parceira do homem renascentista, a ciência se tornou o foco de estudo 

dos homens, não era mais Deus e somente Deus, o homem acabara de se tornar o centro do 

universo. Os valores e tradições acadêmicas do Renascimento ditaram as normas da pintura 

por quase quatrocentos anos, quando os paradigmas da arte foram quebrados pelos conceitos e 

idéias das vanguardas artísticas do século XX. 

Na arte Moderna, encontram-se uma variedade de cores vivas, estilos de pintar 

variados, pinceladas múltiplas, técnicas diversas. Já havido sido experimentado pintar ao luar, 

à luz do Sol, na chuva e em outras condições externas. Os impressionistas experimentaram 

novos caminhos, mas foi um artista renegado pelos círculos artísticos da época que realmente 

formulou questões decisivas para a pintura. 

Podemos dizer que Paul Cézanne inaugura o cenário modernista na pintura, retratando 

a natureza de acordo com as estruturas geométricas. Suas pinturas eram verdadeiros estudos 

de solidez e composição. Com seus cones, cilindros e esferas, formulava padrões visuais de 

sustentação e estruturação pictórica. 

 

A ordem intelectual das relações plásticas faz dos objetos referentes de 

suas pinturas um simples pretexto para as inovadoras indagações acerca 

da linguagem da arte. Objeto, paisagem, rosto ou corpo refletem o 

mesmo principio espacial e o mesmo desafio cromático. (Ibidem, p.68). 

 

Mas, ainda assim, a pintura era vista como uma pintura no cavalete. Mas não precisava 
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retratar pessoas e a realidade perfeita, podia-se pintar o que se percebia durante uma 

observação.   

A partir daí, a forma e a cor foram os dois elementos da composição pictórica que 

constituíram os novos limites da linguagem visual. Pintava-se sem esboço do perfeito, fazia o 

traço e já estava pronto para pintar, e pintava-se sem a preocupação com a forma ideal, quanto 

mais a desconstruía, melhor era. 

Na concepção da forma, destacamos o pintor espanhol Pablo Picasso, que 

revolucionou a história da arte com suas obras cubistas. Resumidamente, o cubismo se servia 

da simultaneidade visual das várias facetas de um tema, fragmentando o objeto e criando um 

novo vocabulário pictórico formal.  

 Já o francês Henri Matisse seguiu pelo caminho cromático, liberando a cor de seu 

papel descritivo tradicional e distorcendo o espaço pictórico. Obras que representam 

paisagens, retratos, figura e fundo, mas o uso que fazia das cores como luz e sombra trazia o 

volume e simplificava a pintura.  

O olhar de Matisse trazia uma curiosidade que se destacava entre tantas contribuições 

além de seus estudos das cores, sua forma de pintar. Ele não pincelava com o punho e sim 

com seu braço todo, até com o seu corpo, fato que ele próprio gostava de destacar, dizendo ser 

um verdadeiro modernista. 

Matisse, com sua inovadora maneira de pintar, trouxe a idéia de expansão do 

movimento de pintar. Além dos pincéis, ele pintava usando o corpo, ou melhor, os ombros, 

braços e toda a estrutura corporal, pois, ao pintar suas telas grandes, ele utilizava cabos de 

madeira com pincéis amarrados na ponta, e lá ia ele pintando, do alto até embaixo, como se 

fosse uma dança a dois. Era ele, como ferramenta, e a parede. Sem formas perfeitas e com 

cores fortes e vivas sua arte ia sendo realizada de forma magnífica e descontraída. 

A pintura que se formava no inicio do século XX,  e percorreria um intenso caminho 

até a transição para o contemporâneo, seguiu  os conceitos teóricos e estéticos desenvolvidos 

principalmente por Cézanne, e posteriormente por Picasso e Matisse. 

 

Cézanne, Picasso e Matisse representam importantes momentos do 

percurso abstratizante. Embora suas experiências expressivas os 

levassem a perceber a autonomia da arte em relação às referencias do 

mundo – as figuras, os objetos, a paisagem, as coisas – operaram a 

reconhecida independência da linguagem, sempre propondo, cada um 

em seu estilo, um olhar inovador que adulterava a oficialidade do real, 

assim como tinha proposto o projeto figurativo ocidental, para revelar 

novas possibilidades pictóricas. Inovaram na observação, recriaram os 

modelos e as técnicas: libertaram o olhar do espectador. (Ibidem, p.95). 
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  A partir desse encaminhamento, a pintura se desdobra em inúmeros experimentos e 

pesquisas, tendo diversos artistas realizando estudos pictóricos incríveis, entre eles 

destacamos Wassily Kandinsky. 

  Considerado por muitos o pai do abstracionismo, fez além de obras memoráveis, 

importantes estudos sobre a composição pictórica. Artista sensível e extremamente 

intelectualizado enfatizava os conceitos que ligavam a harmonia cromática à harmonia 

musical. 

  Escreveu também ensaios fascinantes sobre sua visão de arte e o papel do artista em 

relação à arte, trazendo para o campo do sentimento o estado latente da arte.  

  Acreditava que através da arte abstrata as pessoas pudessem atingir uma consciência 

espiritual. Em seu livro Do Espiritual na Arte, de 1911, Kandinsky determina a improvisação 

na pintura como “especialmente inconsciente, na maior parte despertando, de repente, 

expressões de eventos de um caráter interior e, portanto, impressões da „natureza interna‟.    

  Se levarmos em consideração que os grandes mestres do inicio da arte moderna 

libertaram o olhar do espectador, Kandinsky libertou a alma do espectador. 

 

 

 

4.1  EXPRESSIONISMO ABSTRATO 

 

 

O expressionismo abstrato é uma corrente pictórica que surgiu nos Estados Unidos, 

mais precisamente na cidade de Nova York logo após a segunda guerra mundial. 

Derivado do abstracionismo europeu, principalmente dos trabalhos de Kandinsky, das 

teorias de Klee e Mondrian, teve também grande influência dos trabalhos de Gauguin e dos 

cromatismos de Matisse. Kandinsky e Mondrian tiveram papel singular na gênese do 

movimento expressionista americano.  

O primeiro pelos seus tratados sobre forma e cor, além do fato de seus quadros serem 

bem conhecidos devido á exposições freqüentes em solo americano; e Mondrian teve 

influência direta sobre a primeira exposição do nome que ficaria o mais conhecido entre os 

expressionistas abstratos, Jackson Pollock, no Spring Salon de Nova York. 

Hess (2005) relata algumas influências do Expressionismo Abstrato : “tem a sua fonte 

principal na arte e teorias de Gauguin e do seu círculo e flui através do Fauvismo de Matisse 
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até ao Expressionismo Abstrato das pinturas de Kandinsky de antes da guerra.” (Ibidem, 

p.7). 

Emmerling (2003) também comenta como foram recebidas as primeiras obras de 

Pollock em Nova York e o papel fundamental de Piet Mondrian no desenvolvimento do 

expressionismo abstrato: 

 

Quando Peggy Guggenheim tornou claro perante todos que o trabalho 

de Pollock não a tinha impressionado nada, Mondrian, cuja arte 

construtivista tinha começado a crescer a ritmo livre em Nova York sob 

a influência do jazz, exprimiu a sua surpreendente opinião: “Estou a 

tentar perceber o que se está aqui a passar. Acho que este é o trabalho 

mais interessante que vi na América até agora [...] Temos de estar de 

olho neste homem. (Ibidem, p.46). 

 

O termo “expressionismo abstrato” foi usado no jornal New Yorker pelo crítico Robert 

Coates se referindo à obra do pintor alemão Hans Hofmann em 1946, mas foi um ex-diretor 

do Museu de Arte Moderna de Nova York, Alfred Barr, que muito antes de Coates, já havia 

se referido aos quadros de Kandinsky com essa expressão. “Alfred Barr usou esta expressão 

pela primeira vez nos EUA relativamente aos trabalhos de Wassily Kandinsky, que 

abandonara em 1911 qualquer pretensão de copiar o mundo dos objetos.” (HESS, 2005, p. 6). 

Foi o primeiro movimento pictórico americano a obter prestígio e reconhecimento 

internacional, criando assim uma inversão no processo da arte, já que seu caminho tradicional 

sempre foi da Europa para a América. “Com sucesso, sobretudo na pintura expressionista 

abstrata, que ao mesmo tempo foi o primeiro movimento artístico americano não só 

respeitado em Paris, mas até imitado.” (Ibidem, p. 19). 

Além de ser vista agora como inspiração, a nova arte vem também como uma arte 

acessível. Por estar em seu início de mercado, tem seu valor modesto para uma verdadeira 

obra de arte comparada às obras européias. Assim foi retratado em reportagem da época: 

 

A crítica, Aline B. Louchheim, escreveu em Julho de 1944, na revista 

Art-News: “As pinturas americanas são mais baratas,mais abundantes, é 

mais fácil encontrar as boas, e são vistas como um apoio “patriótico” aos 

artistas americanos”. (Ibidem, p.14). 

 

Desta maneira, torna-se um símbolo de orgulho nacional, conhecido também como 

Escola de Nova York, uma arte verdadeiramente americana estava surgindo em um cenário 

que se revelava bastante promissor como já dito anteriormente. 

Devido às conseqüências da segunda guerra mundial, quando a Europa foi o cenário 

principal, e ao papel que os Estados Unidos começavam a desempenhar no globo, a América 
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recebeu de braços abertos as idéias, obras e os artistas das vanguardas européias, convertendo-

se assim no maior centro das artes ocidentais, cumprindo um papel que era de Paris desde o 

século passado. 

 

O Panorama artístico centralizou em Nova York e irradiou para outras 

capitais do mundo. Mas foi a escola de Nova York que fez surgir uma 

arte depois da Segunda Guerra Mundial que emergiu a nova arte 

inventando assim a tradicional marcha da civilização rumo ao Ocidente. 

(CHIPP, 1996, p. 514). 

 

A escola de Nova York de que todos os artistas da época participavam se mostra em 

uma tentativa de levantar a cultura artística americana. Vislumbra uma oportunidade única e 

traz a chance de realizar grandes feitos com os próprios artistas europeus que circulavam no 

mesmo ambiente.  

De maioria surrealista, os artistas transmitiam em suas obras expressões livres, com 

aparência de sonho e imagens do inconsciente, foco da pintura deste movimento. Isto não foi 

muito bem aceito em seu início pelos americanos.  

Além da influência do automatismo dinâmico dos surrealistas, a realidade americana 

despertava a necessidade de criar uma pintura que traduzisse o pensamento da nova sociedade 

nova-iorquina, que conseguisse transmitir a busca de identidade que se formava no pós-

guerra. Neste contexto, foi criada a arte expressionista abstrata. 

A principal característica do expressionismo abstrato é a tentativa da exteriorização 

das emoções universais, de modo inconsciente e espontâneo. Esses artistas trabalhavam com a 

tensão entre cor e forma, vazios e cheios, energia e calma. 

O uso da cor era de vital importância e, por meio dele, eram criadas camadas que 

transmitiam vibrações luminosas em fundos saturados, a verdadeira expressão do sentimento 

humano era apresentado através das cores e de suas novas formas de pinceladas. Quanto mais 

cor e mais textura mais sensações eram transmitidas. Em relação à forma, a herança cubista 

favorecia o encaminhamento para sua completa abstração. 

Surgia uma nova maneira de aliviar a dor que permeava o homem pós-moderno e de 

representar uma nova sociedade que se modelava. 

 

A pintura tornou-se um correlativo da vida: um processo contínuo em 

que o artista enfrenta os mesmos riscos e ultrapassa os dilemas que se 

apresentam, através de uma série de decisões, conscientes ou 

inconscientes, como reação a exigências de caráter interno ou externo 

(JANSON, 2001, p. 973). 
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Os grandes líderes do surrealismo, como André Breton, Max Ernst e André Masson se 

mudaram para Nova York após a guerra e tiveram influência no desenvolvimento do 

expressionismo abstrato. 

 

O Surrealismo foi uma das tendências influentes que os artistas 

americanos iam aceitando, principalmente quando o crescente poder dos 

nacional-socialistas na Alemanha e o início da Segunda Guerra Mundial 

forçaram inúmeros expoentes do Movimento Surrealista a emigrar para 

os Estados Unidos. (HESS, 2005, p. 7). 

 

Os artistas do expressionismo abstrato exploravam o inconsciente em busca de 

símbolos de significado universal que pudessem restaurar a harmonia pós a guerra. 

Então, em busca de um conhecimento que pudesse ensinar o que precisavam para 

voltar à paz de pensamento desestruturada com a descrença da guerra, a sabedoria oriental foi 

a nova inspiração. Assim: 

 

Os artistas e críticos estavam, de fato, influenciados não só pela arte 

chinesa, mas, de um modo geral, pelo misticismo do extremo oriente, 

sobretudo na forma que se tornou popular no ocidente sob o nome de 

zen budismo. (GOMBRICH, 1999, p. 604). 

 

Esse movimento artístico começa a se fertilizar com a mistura das tendências do 

modernismo europeu, o misticismo e espiritualismo oriental e a cultura norte americana, 

principalmente o jazz, que teve enorme influência nos expressionistas abstratos, ou onde tudo 

começou, a “Escola de Nova York” 
7
, título que rotulava os artistas abstratos da cidade de 

Nova York. 

As cores usadas pelos artistas são encontradas nos bairros negros dos Estados Unidos. 

A sociedade serve como influência para este novo período artístico. Conforme é visto no livro 

Teoria da Arte Moderna: 

 

As suas cenas americanas (referente aos expressionistas abstratos), 

entretanto, penetram mais profundamente na consciência nacional do 

                                                
7 

“A descrição mais neutralmente geográfica, New York School – em alusão e por contraste com a École de 

Paris, que até aos anos 1940 foi considerada como líder mundial -, foi aplicada pela primeira vez devido ao facto 

de Nova Iorque ser o local mais importante para trabalhar e expor para uma nova geração de artistas. O nome 

remonta à exposição – The New York School-, que o artista Robert Motherwell organizou em 1951 na Galeria 

Frank Perls em Beverly Hills e que incluía trabalhos de, entre outros, William Baziotes, Willem de Kooning, 

Adolph Gottlieb, Hans Hofmann, Robert Motherwell, Jackson Pollock, Richard Pousette-Dart, Ad Reinhardt, 

Mark Rothko, Theodoros Stamos, Hedda Sterne, Clyfford Still, Mark Tobey e Bradley Walker Tomlin.” (HESS, 

2005, p. 7). 
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que as encontradas obras de seus antecessores, pois nelas tanto a cidade 

grande como as ruas das cidadezinhas do interior são interpretadas nos 

ritmos saltitantes e com contrastes dissonantes que lembram o jazz 

negro, que lhe merecia especial interesse. (CHIPP, 1996, p. 515). 

 

A nova arte se apresenta através das cores e dos gestos, uma abstração diferente das 

obras de Kandinsky, mesmo sendo uma inspiração para Pollock, artista em destaque nesta 

pesquisa, a arte expressionista abstrata transforma a arte moderna a partir de técnicas antigas. 

“Influenciados pela filosofia existencialista, os expressionistas abstratos, ou pintores gestuais 

desenvolveram, a partir do surrealismo, uma nova concepção de arte.” (JANSON, 2001, 

p.973). A partir de então, valia jogar tinta na tela e pincelar seus pensamentos, suas 

incompreensões, concretizar sentimentos sem formas definidas ou símbolos geométricos.  

Críticos de arte como Clement Greenberg e Harold Rosemberg tiveram papel 

fundamental na solidificação do movimento expressionista abstrato. 

As teorias sobre as obras de arte tornaram-se pilar fundamental no desenvolvimento e 

manutenção do movimento. 

 

Em Janeiro de 1948, Clement  Greenberg declarou em “A Situação do 

Momento” na revista Partisan Review. “Por mais negra que seja a 

situação para nós, a pintura americana nos seus aspectos mais 

desenvolvidos – ou seja, a pintura americana abstracta – tem 

demonstrado nos últimos anos aqui e ali uma capacidade de apresentar 

novos conteúdos que não parece ser igualada nem pela França nem pela 

Grã-Bretanha.” (HESS, 2005, p. 19). 

 

 

Alguns relatos do jornalista Tom Wolfe  em seu livro “A Palavra Pintada” (1975),  

mostram-nos a influência da teoria sobre a obra de arte, chegando a afirmar que nessa época a 

arte passou a ser literária, ou como está escrito na contracapa de seu livro: “as pinturas se 

tornaram meras ilustrações do texto”. 

 

Mas Greenberg fez algo mais que descobrir Jackson Pollock ou 

oficializá-lo. Usou o sucesso avalizado de Pollock para firmar a 

Integridade do Plano do Quadro como a teoria- o avanço teórico de peso 

einsteiniano. (op.cit., p. 61). 

 

A arte mudava todo o seu conceito também, o que aconteceria dali para frente 

ninguém imaginava, pois a arte poderia se autodestruir em suas próprias modificações. 

“Greenberg falava: era como se não apenas o futuro da Arte estivesse em jogo, mas a 

própria qualidade, a possibilidade em si de uma civilização nos Estados Unidos.” (Ibidem, p. 

56). 
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A arte expressionista abstrata, principalmente com Pollock, fez com que a arte fosse 

revista, pois seu conceito já mudara com Duchamp. Mas, uma arte feita por um americano era 

outra coisa, tinha outro olhar examinador. O que fez Pollock ser aceito neste mercado artístico 

foi a própria opinião dos artistas europeus e seus críticos de arte, que o abraçaram com esta 

nova visão artística, e fizeram todos com que os que se diziam entendedores de obra de arte 

reparassem neste simples cowboy. 

 

Para poucos dissidentes que restavam, Uptown ou Downtown, que ainda 

faziam uma cara seria e diziam que a obra de Pollock parecia 

horrivelmente “confusa” ou “caótica” ou simplesmente “feia”, 

Greenberg tinha uma maravilhosa resposta: mas é claro! “toda a obra 

profundamente original parece feia a principio.” (Ibidem, p. 68). 

 

Os críticos escreviam para as revistas importantes de arte, e isso fez com que 

promovessem a arte expressionista abstrata. O círculo de amigos artistas continuava a se 

encontrar e Pollock sempre que sentia vontade ia encontrá-los para atualizar-se acerca dos 

comentários de roda sobre arte e outros assuntos. “Outros artistas tomavam conhecimento de 

suas teorias e das de Rosenberg, às vezes pela leitura dos periódicos Partisan Review, The 

Nation Horizon, mas, a maior parte das vezes, em conversas.” (Ibidem, 1975, p. 63). 

Rosenberg, um crítico de arte importante, que tudo que escrevia todos respeitavam, 

quando observaram a arte de Pollock com seus textos para revistas,  ajudaram-no a deslanchar 

no mercado da arte. Ele e  Clement Greenberg, outro crítico de arte, escreveram a favor desta 

nova arte. Principalmente em relação à fase bastante elogiada das obras denominadas action 

painting. 

Há um famoso artigo de Rosenberg em Art News sobre “Pintura de Ação” em que não 

menciona um único artista pelo nome, mas tout Le monde sabia que, quando falava de “um 

pintor americano após outro” que adotavam aquele estilo, estava na realidade falando de um 

pintor americano: amigo De Kooning. (Ibidem, p.59). 

Greenberg admirava tanto Pollock que, buscando conversas com ele em seus 

encontros, tornou-se seu amigo e o compreendia bem em seus quadros, ajudava até a nomeá-

los! “O homem-chave de Greenberg, como todos sabiam, era seu amigo Pollock.” (Ibidem, p. 

59). 

A Action Painting emerge com os gotejos de Pollock. Depois, outros artistas vieram a 

fazer uso desta técnica nova também, pois o expressionismo abstrato traz a necessidade de se 

manifestar de maneira que o artista se sinta melhor: jogando tinta, rabiscando ou gritando com 

as cores. De certa forma, tanto faz, todos faziam muito bem isso. Nesse caso, Pollock fica 
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como foco do trabalho, pois além de tudo isso, ele fazia muito bem feito, como pode ser visto 

em suas obras que apresentam a expressão do momento, o movimento incessante em que ele 

atuava em volta da tela, dançando por ela, ou melhor, com ela: uma dança a dois, onde a tinta 

faz esta ligação perfeita. Ao final, temos como representação deste momento vivo sua obra de 

arte.  

É por isso que Pollock foi o pioneiro. Ele foi realmente único ao pintar com este 

dispor à tela. 

 

Num determinado momento a tela começou a parecer aos pintores 

americanos, um após o outro, uma arena na qual representar, disse 

Rosenberg. O que devia ser pintado na tela não era um quadro, mas um 

acontecimento. (Ibidem, p. 58). 

 

Os pintores concentravam-se no processo físico da pintura, de onde surgiu o termo 

“Action Painting” ou pintura de ação, que se assemelhava ao movimento surrealista na 

questão do automatismo na pintura. Este termo foi usado pelo crítico de arte Harold 

Rosenberg em um artigo da revista Art News em novembro de 1952.  Este termo, apesar de ter 

sido cunhado sobre Pollock, foi ligado e utilizado em outros trabalhos de artistas do 

expressionismo abstrato. 

Pollock retirou a tela do cavalete para poder ter mais ação em suas pinceladas. Ele se 

transformava de um rapaz tímido para um homem extrovertido que saía pintando 

praticamente com o corpo todo. Seus movimentos, durante a pintura, podem ser vistos no 

filme de Hans Namuth sobre sua vida.  

Mas em suas obras já se percebe esta ação viva. Conforme o autor Hesse escreve em 

seu livro: “o ensaio de Rosemberg é citado muitas vezes, uma vez que inventou o termo 

Action Painting e difundiu a metáfora de Pollock de a tela ser <uma arena onde atuar>” 

(HESS, 2005, p. 22). 

Os artistas da Escola de Nova York trabalhavam com telas de grandes dimensões, a 

proposta do grupo sempre foi tirar a arte do cavalete e colocar as telas na parede, em grandes 

superfícies que permitissem maior liberdade de movimentos. Assim como mostra o crítico 

Clement Greenberg, que aparece comentando na biografia de Pollock “há quase uma década, 

[quando mostra que] a “Escola de Nova Iorque ficou envolvida desde cedo pela concepção da 

“parede”, em oposição ao “cavalete”. (O‟HARA, 1960, p. 30).  
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4.2  ACTION PAINTING 

 

 

O trabalho do artista é concebido como fruto de uma relação corporal do pintor com a 

pintura, resultado do encontro entre o gesto do autor e o material. O pintor gira sobre o 

quadro, como se dançasse, subvertendo a imagem do artista contemplativo - ele é parte da 

pintura. Pollock dizia que "Antes da ação não há nada: nem sujeito, nem objeto." 
8
 

Destaca-se, na ação de pintar, a noção de composição enraizada na identificação de 

pontos focais na tela e de partes relacionadas. Não há um tratamento na tela antes de iniciar a 

não ser uma simples observação do que está por vir, aparenta o abandono de idéias 

tradicionais de composição.  

Clement Greenberg intitula esta pintura também de all-over, quando não há um centro 

na tela que é focado para partir o traço principal. 

A marca deste processo é a liberdade de improvisação, o gesto espontâneo, a 

expressão de uma personalidade individual. A liberdade que se dá pela manifestação da 

intuição e o uso inconsciente dela como fonte de criação artística enfatizam as ligações entre 

arte e vida, entre arte e natureza. “Alguns críticos sublinham as afinidades da action painting 

com o jazz, música que se faz tocando, ao sabor do improviso e da falta de projeto 

preliminar.” 
9
 

Os emaranhados de linhas e cores que explodem nas telas de Pollock afastam a idéia 

de mensagem a ser decifrada. A ausência de modelos, a idéia de espontaneidade relacionada 

ao trabalho artístico e o gesto explosivo do pintor que desintegra a realidade fazem parte de 

uma retórica comum ao expressionismo abstrato, a partir do qual os artistas constroem 

dicções próprias.  

A ação em pintura é Pollock em um grande movimento: ele respira, anda e de repente 

já está com suas ferramentas, olha, observa a tela estirada no chão e pronto. A explosão 

começa. 

A tinta vai se espalhando, as cores se multiplicando e os traços sendo cobertos por 

mais tintas gotejantes. Materiais são jogados, inclusos, propostos para a concretização da obra 

de arte, forma então a arte expressionista abstrata. 

                                                
8  www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=350. 

Acesso em 04 jun. 2010, 18:10hs. 
9
 (Idem). 
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Uma assemblage de movimentos por todos os lados, a continuidade de seus 

movimentos, o espaço sendo preenchido. O ar inspirado e aspirado na tela como uma forma 

de grito, de necessidade de manifestar-se ao ar livre. 

E por fim o quadro estava terminado, a não ser que a força interior criativa voltasse e 

quisesse re-viver, a obra é construída por um êxtase simbólico representando a própria arte, 

uma performance pura, intensa, improvisada na pintura, criação natural. 

A dança de Pollock com sua tela, tintas e todos os passos ritmados que utiliza só ele 

sabe fazer ser assim. Sua arte é única, pois ele é a sua arte e ninguém discorda disso. A action 

painting que Pollock realiza vem a ser obra de arte como um todo, não na estética de sua tela. 

Temos intensidade, volume, cor e deformações que formam algo a mais com seus 

movimentos vivos. Todo o processo do fazer esta obra a faz ser compreendida como a obra de 

arte.  

 

 

 

4.2.1  JACKSON POLLOCK 

 

 

Pollock foi o primeiro pintor pós-moderno a abandonar toda e qualquer convenção 

temática central e a derramar tinta em vez de usar pincel e paleta. 

Paul Jackson Pollock nasceu dia 28 de Janeiro de 1912, em uma cidadezinha chamada 

Cody, no Wyoming, Estados Unidos da América. Em uma família de cinco irmãos, sendo ele 

o mais novo, filho de Stella May McClure e Leroy Pollock.  

Sempre viveu em condições simples, quando criança. Sua família fez uma série de 

mudanças de residência, somado ao autoritarismo da mãe, que teve que cuidar de cinco filhos, 

pois seu pai trabalhava como capataz em uma fazenda e ficava sempre fora de casa; com 

tantas mudanças o tempo causou uma ausência de amigos e de referência de lar, 

desestruturando a família e dificultando a infância de Jackson Pollock. O autor Emmerling 

(2003, p.9) escreve que “a personalidade do rapaz foi decisivamente influenciada por uma 

série de mudanças de residência, as ausências cada vez maiores do pai e o caráter dominante 

da mãe”. 

 No filme que retrata a vida de Pollock, há também um comentário do próprio artista, 

interpretado pelo ator Ed Harris no filme em que também dirige, intitulado “Pollock” (2000) - 
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onde afirma: “[…]a parte de crescer foi péssimo para mim.”, evidenciando a traumática 

infância do artista. 

Muda-se novamente, mas desta vez para outro estado, a calorosa Califórnia, perto de 

San Diego, o que dá início a novas moradias na própria Califórnia, chegando à soma de oito 

residências diferentes no mesmo estado em dez anos. 

Em 1921, Charles Pollock, o irmão mais velho e ídolo de Jackson Pollock, vai para 

Los Angeles e começa a trabalhar no Los Angeles Times em busca de uma carreira artística, 

deixando a família muito orgulhosa. 

Contudo, Charles inicia uma contínua e regular correspondência com o seu irmão 

caçula, incentivando-o na arte ao lhe enviar números do The Dial, uma revista de arte na qual 

Jackson tem o primeiro contato com a Arte Moderna. 

Aos 15 anos, Jackson e o seu irmão Sanford Leroy, chamado pelo apelido “Sande”, 

trabalharam como assistentes de prospectores de terreno no Grand Canyon e passaram os 

meses de verão com um grupo de homens mais velhos. Foi nesta temporada que teve sua 

primeira experiência com o álcool.  

 

 O seu alcoolismo mais tardio, resultante em parte provavelmente da 

intolerância física, iria exacerbar gravemente os problemas psicológicos 

que nasceram da ausência do pai e da indulgencia da mãe, e levá-lo a 

precisar finalmente de varias estadias em clinicas psiquiátricas e varias 

terapias. O álcool terá também sido o culpado da morte de Jackson 

Pollock. (EMMERLING, 2003, p.10). 

 

Na mesma época, Pollock é expulso da escola, com tendência a resistir às autoridades 

e com seu hábito de beber já nesta idade, agravava sua situação perante o mundo acadêmico.  

Começa uma fase de violência, em que ele arranja brigas e provoca um acidente com 

um oficial da escola. Em 1928, Stella McClure, mãe de Jackson Pollock, muda-se com seus 

filhos para Los Angeles, e seu pai resolve ficar em Riverside enquanto um dos filhos, Frank 

Pollock, vai para Nova York.  

Pollock frequenta uma nova escola, “Manual Arts High School”, onde foi tratado 

como um estranho, sem amigos, apenas obtendo certa atenção pela parte de seu professor de 

arte, Frederick John de ST. Vrain Schwankovsky. 

 Este mesmo professor o ensinou sobre Arte Abstrata e o levou a longas palestras de 

Krishnamurti, declarado o novo messias da Sociedade Teosófica, uma ideologia religiosa 

muito conhecida da época, cheia de devotos até hoje. 
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 Além da religiosidade, Pollock também aprendeu desenho e escultura com 

Schwankovsky e com o escultor Harold Lehmann, mas nada fez de extraordinário como 

escultor, como comenta em uma carta enviada ao seu irmão: 

 

[...] os meus desenhos, digo-te com franqueza, são francamente péssimos, 

parece que não tem qualquer liberdade nem ritmo, frios e sem vida, não 

valem os selos para o envio [...] embora eu sinta que venha a ser algum 

tipo de artista, nunca provei nem a mim nem a ninguém que o tenho 

dentro de mim”. (Ibidem, p.11). 

 

Um ano se passou e, em 1929, no mês de Maio, o professor Schwankovsky e Pollock 

foram juntos a um acampamento de verão em Ohai na Califórnia, onde ficaram dias ouvindo 

o discurso do iluminado Krishnamurti, um conhecido guru indiano. 

Alguns círculos de idéias teosóficas eram ligados ao comunismo, o que também o 

influenciou a admirar e a entrar em contato com a Arte Avant-garde, acreditando que a nova 

arte deveria andar de mãos dadas com a política radical. 

No mesmo período interessa-se pelos trabalhos dos muralistas mexicanos José 

Clemente Orozco (1883-1949), Diego Rivera (1886-1957) e David Alfaro Siqueiros (1896- 

1974) e, como é claramente exposto, e assim percebido, todos eles enfatizavam um profundo 

conteúdo  político na arte, com tendências ideológicas comunista-socialistas. 

Além do irmão mais velho de Jackson Pollock, Charles Pollock (1902-1998), o quarto 

irmão, Sanford Leroy (1909-1963) também escolheu seguir a carreira artística. Charles 

Pollock em 1921 foi direto para Los Angeles, estudou no Otis Art Institute, antes de ser 

transferido para a Art Students League, em Nova York.  

Já o terceiro irmão de Pollock, Frank Pollock (1907-1994), mudou-se também para 

Nova York, em 1928. Quando os dois irmãos mais velhos se mudaram para a grande cidade, 

resolveram levar o irmão caçula para ver o mural de Clemente Orozco, “Prometeu”, que fica 

no Pomona College em Claremont. 

No mesmo ano, Pollock é expulso da escola de arte “Manual Arts High School”. Com 

tempo, vai visitar seu pai em Santa Ynez, Califórnia, mas acaba brigando feio com ele e vai 

embora o mais rápido possível, o que se sabe é que não volta mais a visitá-lo. Mais tarde, é 

aceito de volta na escola de arte. Já em 1930, volta a ser expulso da escola mais uma vez. 

Seus irmãos, sabendo da notícia, decidem levá-lo a Nova York. Charles, que sempre 

se preocupou com o caçula por causa da quantidade de bebida e de como ficava por causa 

dela, afinal Pollock bebia muito e tinha cada vez mais crises depressivas, sugeriu que ele 

acompanhasse seu outro irmão a Nova York. 
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 É claro que ele aceitou na hora, chegando à cidade, inscreveu-se em um curso de 

escultura na Greenwich House e ingressou também em uma classe de pintura de Thomas Hart 

Benton (1889-1975), na Art Students League, onde seu irmão já estudava. 

Diga-se de passagem, que seu professor Benton era contra e rejeitava qualquer pintura 

moderna européia e valorizava a arte maneirista e barroca como a dos grandes artistas El 

Greco, Tintoretto e Rubens. 

Benton desenvolveu um estilo relacionado com a conquista do Oeste e com a vida dos 

seus habitantes originais, os índios. Pollock também usou Benton de influência em seus 

rascunhos que foram realizados em 1930. Benton valorizava muito o personagem que Pollock 

apresentava, pois era um jovem de Cody, Wyoming, que tinha pose de cowboy, o que 

afastava os colegas, mas era um trabalhador sério, por isso o seu professor o admirava. 

Em sua primeira pintura, faz um auto-retrato, que fica conhecido como feito em seu 

tempo de estudo, um auto-retrato que não conseguimos identificá-lo, não dá para reconhecer 

Pollock ao olhar a obra, pois tem traços femininos e masculinos, envelhecido e com os olhos 

grandes apresenta uma expressão perturbada. 

Pollock sempre à procura de novos temas para a sua arte, pois como todo estudante de 

arte, se preocupa com o que vai representar e qual técnica vai usar. O que hoje vemos nas 

próprias obras de Pollock, a sua evolução desprendida de técnica que o tornou um grande 

artista, ele se criou, renasceu em suas próprias pinturas ao deixar sua intuição fluir.  

No início ele viajava bastante para os estados do Oeste. Há um comentário na 

biografia de Pollock em que o autor Leonard Emmerling diz que “as cartas que escrevia 

contêm muitas descrições do que por lá sucedeu, desde jogos de pôquer com homens negros, 

noites que passou na prisão, a encontros com prostitutas” (Ibidem, p.12), muitas 

representadas em suas pinturas. 

Em 1931, Pollock voltar a ter comportamentos agressivos e violentos com as pessoas 

próximas, amigos e principalmente com mulheres. E há quem diga que ele fora internado 

muitas vezes por causa desses transtornos de humor. Mais para frente veremos alguns 

tratamentos que buscou. 

No início de suas pinturas, seus traços e técnicas eram bem diferentes dos quadros que 

ficaram conhecidos. Mas sempre muitos expressivos e fortes em suas cores. 

Emmerling (2003) comenta “o efeito desagradável da pintura, a subcorrente obscena 

e a idolatria da figura feminina...” (Ibidem, p.13), que sempre é vista quando retratada uma 

mulher ou algo feminino, o autor diz que pode estar associada à relação de Pollock com sua 
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mãe, o que também pode ser encontrado em cartas correspondidas entre seus irmãos, em que 

há comentários que o problema psicológico de Pollock é atribuído à sua relação com sua mãe. 

 

Jackson sofre neurose. Voltar à normalidade e auto-dependência 

depende de muitos fatores sutis e alguns óbvios. Uma vez que parte deste 

problema (talvez grande parte) recai sobre as suas relações em criança 

com a mãe em particular, e com a família em geral, seria extremamente 

fatigante e talvez desastroso para ele, vê-la neste momento. (Ibidem, 

p.13). 

 

 O próprio Pollock afirmou no fim de sua vida o quanto odiava sua mãe e a chamou de 

“um velho útero com um túmulo incorporado”,  Stella Pollock, sua mãe, é descrita como uma 

“mulher excessivamente indulgente que mimou o seu filho mais novo, instilava em Jackson 

uma mistura permanente de amor e ódio.” (Ibidem, p.13). 

Nos próximos anos, ele decide ir morar em um apartamento em Carmine Street, Nova 

York, com seu irmão Charles. Sem seu professor Benton, ele começa a frequentar diversas 

classes de arte, quando morre seu pai em 1933. 

Muda-se com seu irmão e cunhada para um apartamento no East Eighth Street e, no 

outono, muda-se novamente para outro apartamento e tenta viver sozinho. 

Sem sucesso, em 1935, ele aceita ir morar com o seu irmão Sanford e ganha dinheiro 

fazendo limpezas em locais públicos. Decide junto com o seu irmão entrar para uma aula de 

murais patrocinada pela Federal Arts Project of President Roosevelt Works Progress 

Administracion.  

Mesmo com seu irmão Sanford casando, Pollock continua a morar com o casal. Mas 

sempre estava viajando para ver os murais mexicanos com os amigos, o que teve grande 

influência em suas obras.  

Começa a fazer terapia por insistência de seu irmão. Com múltiplas ausências, é 

excluído da escola de arte. Pollock resolve se internar e fica de Julho a Setembro fazendo 

tratamento intensivo para o alcoolismo em Nova York.  

Em 1939, continua o tratamento, dando início à psicoterapia com o Dr. Joseph L. 

Henderson, que seguia as teorias de Carl Gustav Jung.  

Pollock, para relaxar as idas à terapia, resolve fazer desenhos e levá-los para as 

sessões. Também começa a estudar as teorias de Jung sempre em busca de compreensões e 

temas para as suas obras, mas seu terapeuta se muda de Nova York e, para não parar seu 

tratamento de que está gostando, continua a fazer mesmo que seja com outro terapeuta, neste 

caso, a Dra.Violet Staub de Laszlo. Como pode ser visto no filme que retrata sua biografia, 
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citado anteriormente, onde perguntam a Pollock quem é o artista que o influencia e ele diz: 

“Jung e Henderson”, fica claro que as teorias de Jung e a cidade de Nova Iorque lhe 

propiciaram muito repertório para suas pinturas.   

No ano de 1941, fica sabendo da nova exposição “Indian Art of the United States” e 

observa artistas da tribo fazendo pinturas de areia no chão do museu. 

Logo depois participa de sua primeira exposição de arte, quando conhece sua esposa, 

Lee Krasner, que também expunha suas obras. Alguns meses se passaram e Lee vai morar 

com Pollock em seu apartamento, já que seu irmão e a esposa decidem ir morar em 

Connecticut.  

Com tantas mudanças, inicia uma boa fase, começa a pintar e expor, graças à 

dedicação de sua mulher. Sempre trabalhando em outras áreas, ele vai limpar cilindros de 

impressão numa tipografia, onde aprende a trabalhar com outros materiais artísticos, como 

água-forte.  

Em 1943, pára de fazer terapia, vai trabalhar como segurança de um museu e um 

renomado artista, Piet Modrian, convence Peggy Guggenheim que Pollock é um grande 

artista. 

Com tantos curiosos para verem suas obras, faz sua primeira exposição individual, e o 

consideram um talento, como comenta James Johnson Sweeney, um amigo antigo de Pollock 

que também era do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, caracterizando Pollock como 

sendo: 

 

Vulcânico, tem fogo. É imprevisível. É indisciplinado [...] É generoso, 

explosivo, desalinhado [...] o que precisamos é de mais homens jovens a 

pintar a partir das impulsões interiores [...] – pintores que arrisquem 

estragar uma tela para dizer alguma coisa à sua maneira. Pollock é um 

deles. (Ibidem, p.46). 

 

 É convidado a pintar um mural exclusivo para a casa de Guggenheim, demora meses 

para a entrega, mas finalmente termina uma belíssima obra. 

 Há boatos de que fez em um dia, sem sair do quarto, onde pintava até terminar. 

Emmerling relata que “Pollock o completou de fato numa noite e numa manhã apenas” 

(Ibidem, p.8). E é a partir deste mural que ele começa a ser um artista conhecido por pintar 

intuitivamente. 

Sem pintar tanto, volta a beber e sua esposa insiste para ele fazer terapia homeopática 

para resolver seu problema com o álcool. 
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 Com melhoras de humor,  casa-se oficialmente com Lee Krasner e muda-se para The 

Springs, East Hampton, em Long Island. Um lugar a que Pollock adorava ir para passear e 

visitar alguns de seus amigos que moravam por lá. O novo ambiente fez com que Pollock 

bebesse menos e se dedicasse mais às suas pinturas, iniciando assim uma nova fase artística, a 

“drip painting”. 

Uma maneira de pintar em que Pollock fez uso direto do gotejar das latas de tintas 

deixando de lado o pincel. Além de usar outros materiais, começa a modificar sua maneira de 

pintar, criando uma nova técnica. 

 

Esta tendência de Pollock para encobrir o conteúdo pictórico mais do 

que para o clarificar, intensificar-se-ia ao longo dos anos, levando 

finalmente às pinturas “pingadas” e a “escorrer”. (Ibidem, p.44). 

 

Quando Pollock mostrou novas versões de seu trabalho, a novidade veio a ser 

observada. O uso de telas cada vez maiores e o gotejar incessante, sem começo e nem fim, 

que aparentava ser pintado ao acaso de uma explosão, fez o crítico de arte Rosenberg criar o 

termo “pintura de ação”, publicado para caracterizar os artistas americanos no início da 

década de 50. Rosenberg definiu a pintura como um ato, e declarou o processo de criação 

como sendo consideravelmente “mais importante do que o trabalho acabado em si.”  

Mas, no fim, quem validou o manifesto do Expressionismo Abstrato foi Greenberg, 

outro crítico de arte da história americana, que publicou um artigo comentando sobre a técnica 

feita por Pollock, em que disse: “o mais vigoroso e original movimento artístico na história 

desta nação” (Ibidem, p.46). 

Emmerling também comenta que a técnica de Pollock foi influenciada não apenas pelo 

hábito de Hayter de gravar uma placa com traços rápidos, mas também pelo seu método de 

rodar a placa durante o processo de modo a evitar fixações nas margens. E a consequência 

deste procedimento aparece na maneira de pintar de Pollock mais tarde. Conhecida por drip 

painting, em que ele estende a tela no chão e goteja a tinta por todos os lados, andando em 

volta e por cima da tela enquanto pinta. 

Pollock se torna um dos nomes mais famosos da arte contemporânea, sendo o criador 

de um estilo único, mesmo já tendo usado com outros artistas sua própria técnica dripping, 

realiza únicas performances e de tamanhos grandes, lembrando sempre murais, mas com um 

diferencial, trabalhos puramente expressivos, em que a pintura era sem cavalete e sem pincel, 

maneiras de pintar que só Pollock poderia ter criado. 
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O processo de pintar não era uma produção de arte mas um ato no qual 

as obras do inconsciente humano eram imediatamente refletidas, e 

através delas o artista unia-se à natureza (...) A preocupação de Pollock 

não era trabalhar – a natureza – mas como a natureza (...) Ele podia 

portanto afirmar: A minha preocupação são os ritmos da natureza (...) 

trabalho de dentro para fora, como a natureza”. (Ibidem, p.48). 

 

Já em 1949, participa de exposições de arte com seus amigos artistas. Novamente  a 

arte de Pollock “contribui decisivamente para a formação do movimento do Expressionismo 

Abstrato” (Ibidem, p. 95). Assim, se torna um artista mundialmente conhecido, expondo em 

diversos museus na Europa. 

Com sua fama em alta, resolvem fazer um filme que apresenta o processo de trabalho 

de Pollock. O fotógrafo Hans Namuth se esforça para gravar um material exatamente nos 

moldes da produtora, Pollock se irrita com a falta de naturalidade deste processo em que ele 

era o artista e jamais aceitaria interferência no seu processo espontâneo de criação. Em 

consequência do ocorrido, volta a beber e recai rapidamente no alcoolismo. 

 

Nunca se conseguiu explicar por que é que o final do trabalho de 

Namuth despoletou uma crise tão profunda. De certa maneira, Pollock 

sentiu que esta atuação perante uma câmera (algo que seria mais tarde 

seminal ao desenvolvimento da arte performativa) era uma fraude, como 

se ele apenas fingisse pintar [...] Aquilo que na solidão do atelier fora 

uma interacção profunda e íntima entre ele e a tela tornou-se uma 

actuação para um público imaginário e portanto uma traição a si 

próprio e à sua arte. (Ibidem, p.77). 

 

Nos anos seguintes, segue uma extensa jornada de exposições pelo mundo. De 1951 a 

1953 Pollock continuou numa atividade que não se reduzia.  

Mas em 1954 pára praticamente de pintar e suas exposições se tornam retrospectiva de 

sua arte. Chega então 1956, quando ele fica sem pintar durante dezoito meses, engorda muito 

e aparenta um enorme desgaste físico decorrente do álcool. 

 Começa a ter um caso extraconjugal com uma moça bem mais nova que estudava 

artes em Nova York e o admirava muito. Brigas intensas com sua esposa pesam o casamento 

e Lee Krasner decide viajar para a Europa e encontrar Peggy Guggenheim. 

Durante sua ausência, Ruth Kligman, amante de Pollock, muda-se para a casa de 

Springs, onde morava Pollock e Lee Krasner, sua esposa. Com tantas brigas conjugais, parece 

que há uma separação entre o casal e deprimido volta a beber compulsoriamente.  

Em 11 de agosto, resolve ir a uma festa com sua amante e uma amiga dela, Edith 

Metzger, que passava o final de semana com eles. 
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 Na volta da festa, embriagado, perde o controle do carro e bate em uma árvore. 

Jackson Pollock e Edith morrem imediatamente, Ruth Kligman, a jovem amante, sobrevive ao 

acidente com ferimentos graves.  

 Jackson Pollock foi enterrado no cemitério de The Springs, perto de onde morava.  

O autor Frank O`Hara (1960) comenta que, a partir de 1953, Pollock encontrava-se 

torturado pela dúvida de si mesmo e atormentado pela ansiedade. E que  seu último quadro ele  

intitulou de “Essência”, voltando a sua primeira maneira de pintar, com uma vitalidade e 

delicadeza de se admirar cada traço de sua arte.  

  No mesmo período da morte de Pollock, havia uma exposição sendo organizada pelo 

Museu de Arte Moderna, com o tema “artistas em meio de carreira”, que acabou se tornando 

uma exposição comemorativa à arte e vida de Jackson Pollock. 

Certa vez, em reposta a um artigo publicado pela revista Times em que suas pinturas 

foram caracterizadas pelo caos, o próprio Pollock responde via telegrama, definindo 

magistralmente sua obra em poucas palavras: “SENHOR: NÃO HÁ CAOS RAIOS 

PINTURA ATIVA COMO UM RAIO COMO PODE VER...”  

 

 



 

 

54 

 

 

 

5.  SENSORIALIDADE 

 

 

O título deste capítulo poderia ser apropriadamente chamado de “estética”, mas esta 

palavra erroneamente é associada ao sentido da visão e possui varias correntes teóricas que 

fugiriam do objetivo, sendo o propósito deste capítulo criar uma base teórica sobre percepção, 

que por si só já é um tema complicado e também de múltiplas teorias que envolvem as mais 

diversas áreas do conhecimento humano. 

A palavra estética deriva do grego aísthesis, ou seja, sentir. O radical grego “aisth, no 

verbo aisthanomai, quer dizer sentir, não com o coração ou com os sentimentos, mas com os 

sentidos”, como podemos verificar mais detalhadamente nos estudos de Santaella (1994). 

Sendo assim, sensorialidade ou percepção sensorial, seria o termo mais adequado para 

que este capítulo não se perca em definições filosóficas ou mesmo semióticas, já que essas 

áreas se intercalam às artes em diversos campos de estudo, inclusive no que se refere à 

percepção. 

Nosso corpo físico é constituído de cinco elementos principais, os quais também 

compõem todo o universo. A pele, a carne e os ossos mostram propriedades da terra. O 

sangue, a transpiração e a saliva representam o elemento água. O calor do corpo e o processo 

digestivo do organismo se relacionam com o elemento fogo. A respiração e a sua ação interior 

nos permitem expandir e contrair, e o poder do movimento, que não nos permite ficar parados 

nem por um momento, representa o elemento ar. O elemento éter é o que controla nossas 

atividades e que, gradualmente, consome todos os outros elementos. É por esta razão que a 

criança é mais ativa e o idoso é quieto e inclinado à inatividade. 

Considerando o cérebro e o coração como as duas partes mais importantes e essenciais 

do corpo, os ocidentais, generalizando , acreditam que o cérebro pensa e o coração sente.Sem 

entrar em uma discussão mais ligada à filosofia,de fato podemos considerar uma outra visão 

sem entrar em conflito com a ciência. 

Não é o cérebro que pensa, mas é com o cérebro que a mente distingue o pensamento 

em sua forma concreta, do mesmo modo que o piano não compõe, mas é no piano que o 

compositor experimenta sua composição e a torna clara para ele. Não é a câmera que tira a 
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fotografia e sim a luz e chapa. A câmera serve de aparelho para ambas, dando-se o mesmo o 

mesmo com o cérebro. 

Assim como o cérebro é o instrumento da mente, que é invisível, e o coração de carne 

é o veículo do coração interno que está acima da matéria, assim é a iluminação da alma. 

Quando a alma está ativa, cintila através dos olhos, carregando o ambiente com uma 

atmosfera magnética. Esta luz, sendo vibração, originada do som, ambos, luz e som, ecoam na 

abobada do templo do corpo físico. 

Dos cinco sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato; os sentidos da visão e 

audição são os principais, tendo ainda a visão um maior destaque. 

O sentido do tato é percebido por meio da pele, que representa o elemento terra e é 

sensível ao frio e ao calor. O sentido do olfato é percebido pelo nariz, o canal da respiração, 

que é o único capaz de distinguir os odores e fragrâncias. O sentido do paladar é percebido 

pela língua que representa o elemento água; os sabores do sal, azedo e doce, picante e amargo 

são distinguidos pela língua. O sentido da audição representa o ar e é percebido pelos ouvidos. 

O sentido da visão representa o éter e é percebido pelos olhos que, neste corpo 

material, são os substitutos da alma. 

Cada sentido tem seu aspecto dual, os aspectos fortes e sensíveis da vida que são 

representados pelos lados direito e esquerdo, sendo suas ações expressivas e correspondentes. 

Por isso, apesar do sentido da visão ser um, os olhos são dois, o sentido da audição é 

um e os ouvidos são dois: o sentido do olfato é um e as narinas são duas. 

Podemos entender assim que na verdade existe um único sentido que, conforme a 

direção que toma, é percebido por um canal particular. 

Assim sendo, cada experiência difere da outra. Podemos, portanto, chamar este sentido 

de cinco sentidos, embora hoje existam estudos que nos mostram muitos outros sentidos, na 

verdade todos coexistem em um só. Seja qual for o elemento predominante na natureza da 

pessoa, o sentido relativo a esse elemento é o mais ativo. 

Como a respiração muda muitas vezes através do dia e da noite, seu elemento atua de 

acordo com os sentidos. É esta a causa da demanda dos sentidos. Aquele que favorece 

qualquer um dos sentidos entorpece esse sentido, exatamente como acontece com a essência 

aromática, que quando conservada sempre junto do individuo, com o tempo vai entorpecendo 

o sentido do olfato.  

Segundo Braun (1991) o processo perceptivo, processo este pelo qual o indivíduo 

sente algo, se desdobra em três âmbitos: a recepção de um sinal externo que excita um órgão 

correspondente dos sentidos, a transformação dessa informação em um sinal nervoso e o 
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transporte deste sinal e as modificações que ele sofre até a chegada ao cérebro, provocando a 

sensação de sentir algo. 

Neste processo existem mecanismos físico-químicos através do qual a informação que 

chega é recebida e transformada em sinais nervosos pelo cérebro humano. Desta forma, os 

órgãos dos sentidos funcionam como transformadores de impulsos físico químicos em 

impulsos elétricos que são transmitidos através dos nervos.  

Os sentidos são dispositivos que recebem informações e a transformam em novas 

informações necessárias a sobrevivência, a visão é essencial para se localizar e verificar o que 

há em volta. O tato obtém o reconhecimento sobre os objetos, o olfato e o paladar distinguem 

o que é de serventia ou não para o ser humano. A audição capta o movimento dos objetos que 

geram ondas na atmosfera. 

De fato, os sentidos são sensores cuja função é perceber os diversos tipos de 

informação. 

A luz é essencial para a sobrevivência humana, sua radiação é percebida através dos 

olhos, já o tato e o ouvido são percebidos a partir de deformações humanas. O ouvido capta 

ondas sonoras formadas por variações na densidade do ar. 

Santaella (1993) aponta que pesquisas empíricas nos mostram que devido a razoes 

evolutivas de adaptação, 75% da percepção humana é visual, 20% são referentes à percepção 

sonora, e somente 5% são relativos aos demais sentidos. 

Assim, dentre os cinco sentidos tradicionais definidos por Aristóteles, o sentido da 

visão e audição se destacam não apenas por esta pesquisa abranger as obras de um pintor e um 

músico, mas pelo fato de apenas o olho e o ouvido serem órgãos dos sentidos que estão 

diretamente ligados ao cérebro. Também devemos levar em consideração a hierarquia que se 

estabelece nas funções sensoriais dos cinco sentidos. 

 

Não se pode negar a evidência de uma hierarquia entre os sentidos, 

hierarquia que tem suas bases já em mecanismos físicos, químicos e 

fisiológicos. Há uma nítida gradação decrescente de complexidade que 

vai da visão para a audição, desta para o tato, deste para o olfato e deste, 

enfim, para o paladar. (SANTAELLA, 2001, p.73). 

 

Apesar do olho e do ouvido serem sentidos corporais, em síntese são mais cerebrais 

que os demais sentidos, capazes de elaborarem e criarem formas de pensamentos próprias, já 

que suas localizações no corpo humano favorecem sua constituição em aparelhos biológicos 

complexos e especializados, com funções de captação e transmissão de informações e também 

funções de codificação e decodificação das informações emitidas e recebidas. 
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O sentido da visão exerce uma função fisiológica e também psicológica, já que, o olho 

é um órgão que reage a luz enviando ao cérebro uma sensação de visão, desta forma, o olho e 

o cérebro traduzem informações que são transmitidas do mundo exterior sobre a forma de 

uma energia radiante chamada luz.  

Sabemos que a luz se propaga em uma velocidade superior a 300.000 quilômetros por 

hora. Tal rapidez se torna a razão do sentido visual ser predominante na espécie humana. A 

longitude, ou comprimento, de uma onda de luz é caracterizada pela sua frequência em Hertz. 

A frequência e a longitude de onda são grandezas inversamente proporcionais, por 

exemplo, a cor violeta que tem a maior frequência tem o menor comprimento de onda em 

relação à cor vermelha que tem menor frequência e, portanto, maior comprimento de onda. 

 Quanto maior sua longitude menor a sua frequência, as formações das cores se baseia 

nesta razão, quando um raio de luz atinge a retina do olho humano de acordo com a longitude 

do raio a luz é percebida por uma determinada cor. Quando a luz atinge o olho humano 

ocorrem dois fenômenos: a formação retiniana da imagem e a recepção da luz por esse órgão. 

 

A informação que os fótons da luz externa levam até a retina é 

transformada em sinais nervosos que o cérebro analisa. Essa 

transformação ocorre nas células foto receptoras que formam um 

mosaico no fundo da retina. Cada célula absorve a luz de um ponto da 

imagem, gerando um sinal elétrico que eleva, de forma codificada, a 

informação de quanta luz foi absorvida e as características de cor da luz. 

Os sinais que cada célula produz são transmitidos por um conjunto 

muito complexo de sinapses ou ligações nervosas. Essas ligações juntam 

os sinais que vêem de diferentes células foto receptoras, combinando-os e 

comparando-os. Esse processo permite ao sistema visual obter 

informações sobre as formas, movimentos e cores dos objetos externos. 

Finalmente, por meio do nervo ótico, essas informações chegam ao 

cérebro. (Ibidem, p.47). 

 

Um pouco menos complexo que a visão, temos a audição, que basicamente funciona 

com a recepção das ondas sonoras. O som é uma onda de compressão e de rarefação e 

qualquer meio capaz de se comprimir e rarificar, pode propagar as ondas sonoras. 

A onda sonora viaja com uma velocidade finita e bem definida. Qualquer onda sonora 

é recorrente no sentido em que varia constantemente entre amplitudes negativas e positivas. 

Ao espaço entre duas passagens consecutivas do negativo para o positivo chamamos um ciclo.  

A frequência (medida em Hertz) de uma onda sonora não é mais do que a quantidade 

de ciclos por segundo da mesma. 
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A intensidade de uma onda sonora representa a energia que esta transmite. A forma 

mais utilizada de expressá-la é em decibéis. O watt acústico tem um alcance demasiado 

extenso para ser uma medida prática, ao contrário do decibel, uma medida logarítmica. 

A velocidade da onda condiciona obviamente o tempo de demora entre emissão e 

recepção desta. A intensidade e frequência são fatores determinantes à resistência que a onda 

oferecerá a fatores estranhos existentes no meio físico.  

O ouvido humano possui três partes distintas: o externo, o tímpano e o labirinto; e tem 

a capacidade de captar ondas sonoras em um espectro que varia de 20 até 20.050 hertz e com 

uma amplitude entre zero e 130 decibéis.  

 

Quando a onda sonora atravessa o canal auditivo, ela incide sobre a 

membrana do tímpano fazendo-a vibrar. O conjunto de ossos do 

tímpano é um sistema mecânico que tem certas freqüências de 

ressonância. Dentro do ouvido interno, há duas partes: o labirinto, 

responsável pelo equilíbrio e o caracol, que funciona como receptor da 

sensação auditiva. No labirinto, há três condutos semicirculares e dois 

sacos, o sáculo e o utrículo, no interior dos quais há terminação chamada 

mácula. Esta consiste de fibras sensíveis que estão embebidas em 

substância gelatinosa e que têm a forma de pelo. Em um extremo desses 

pelos há uma conexão com fibras nervosas que se comunicam com o 

cérebro. (Ibidem, p.72). 

 

Ondas sonoras com freqüência inferior aos 20 Hz se fundem cm o sentido do tato, 

produzindo vibrações que não são percebidas pelo ouvido humano e sim pelo corpo, essas 

vibrações são denominadas infrassons e podem causar desconfortos ao organismo humano, 

como náuseas e desarranjos intestinais, 

Ao espaço espectral que vai desde os 20 aos 500 Hz chamamos usualmente espaço de 

frequências graves. As frequências entre os 500 e os 2000 Hz são designadas por frequências 

médias e as superiores a 2000 Hz entram já no campo dos agudos. 

A relação entre frequência e tom não é linear. Cada oitava musical representa uma 

multiplicação da frequência por dois. Assim 440-880 Hz representam uma oitava (de Lá a Lá) 

tal como 880-1760 Hz (novamente de Lá a Lá). 

As ondas sonoras de freqüência superior a 20.000 Hz são chamadas de ultrassons, 

conhecidos nas ecografias e nos sonares. Em relação ao volume das ondas sonoras, sabe-se 

que sons que apresentam volume superior aos 130 dB atingem o nível em que a sensação 

sonora transforma-se em dor. 

Freqüências que se aproximam de 20.000 Hz não são percebidas pelo sistema auditivo 

humano, nesse nível os agudos não são percebidos pelo ouvido humano e começam a se 
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distorcer até desaparecerem. Para nossa percepção, porém esses sons não deixam de existir, 

apenas não são mais captados pela audição humana. 

Segundo Wisnik (1989) freqüências entre oito e treze hertz produzem o ritmo alfa, 

uma freqüência cerebral que determina o alcance de nossa percepção sonora, funcionando 

como uma onda portadora de ondas, uma espécie de fundo condutor que pode ser registrada 

pelo encefalograma quando permanecemos em vigília de olhos fechados.  

Contudo ela não é percebida em estado de sono profundo ou quando a atenção está 

focada em algo. Deste modo ela pode ser considerada uma espécie de primeiro estagio 

perceptivo sonoro. 

Assim podemos compreender porque o sentido da visão e o sentido da audição se 

sobressaem em relação aos demais sentidos, tanto por sua complexidade de funcionamento 

como também pelo seu desenvolvimento ao longo da evolução humana. 

 Os demais sentidos: o tato, o olfato e o paladar não possuem o privilegio de estarem 

diretamente conectados ao cérebro, sendo apenas sentidos corporais, mas também de suma 

importância para a percepção humana e a auto preservação da espécie. 

Contudo, o sentido da visão tem um forte predomínio nos estudos relacionados á 

percepção humana, fato que se comprova também pelo desenvolvimento no século passado de 

inúmeros instrumentos ou “extensões do sentido visual”, como por exemplo, microscópios, 

telescópios, radares, a própria televisão sem falar dos computadores em geral. Desta forma, a 

maioria dos estudos da percepção foram reduzidos à visualidade, mais propriamente ao estudo 

da relação entre o objeto percebido e a retina. 

Para o filósofo Charles Sanders Peirce, percepção e conhecimento estão 

intrinsecamente ligados e não podem ser separados. Para ele, “todo pensamento lógico, toda 

cognição entra pela porta da percepção e sai pela porta da ação deliberada.” (SANTELLA, 

1993, p.16). 

Então percepção e cognição são inseparáveis da semiótica e desta forma o 

conhecimento é a soma de associações das sensações na percepção. Porém, “a percepção 

também engloba elementos não cognitivos, assim como envolve também elementos 

inconscientes.” (Ibidem, p.17). 

De certa forma, o processo perceptivo, em grande parte, escapa ao nosso controle, 

podendo alcançar o controle apenas no instante em que o percepto é interpretado.  

Sendo assim, é a percepção que vai funcionar como agente responsável e elo entre o 

mundo da linguagem, o cérebro e o mundo exterior, atribuindo aos órgãos sensoriais a função 

de janelas abertas para o mundo exterior. 
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Então perceber é também captar algumas características singulares de uma 

experiência, como por exemplo, algumas linhas e pontos que podem ser reconhecidos como 

um rosto, ou mesmo um determinado som pode se apresentar como harmônico e macio e 

outros como incomodo e áspero, e este reconhecimento pode ser feito não só por pessoas 

familiarizadas com determinada cultura, mas inclusive por crianças, selvagens ou animais. 

Há estudos na área de psicologia que comprovam que no desenvolvimento orgânico, a 

percepção começa com a captação de aspectos estruturais mais evidentes. Em seu livro Arte e 

percepção visual, uma psicologia da visão criadora, Rudolf Arnheim (2011) cita um exemplo 

científico: 

 

Depois que a criança de dois anos e chimpanzés aprenderam que duas 

caixas que lhe foram apresentadas, uma com um triângulo de um 

tamanho e forma particulares sempre continha alimento saboroso, não 

tiveram nenhuma dificuldade em aplicar a aprendizagem a triângulos de 

aparência muito diferente. O triangulo podia ser maior ou menor, ou 

invertido. Um triângulo preto num fundo branco foi substituído por um 

triangulo branco num fundo preto ou um triangulo desenhado por um 

triangulo sólido. Estas mudanças não parecem inibir o reconhecimento. 

Resultados similares foram obtidos com ratos. (Ibidem, p. 37). 

  

Os resultados experimentais mudaram o panorama das teorias da percepção, tornando 

evidente que estes padrões de configuração sensorial são os dados primários da percepção. 

Segundo Arnheim (2011) a configuração funciona principalmente como meio de 

informação sobre a natureza das coisas através de como elas se apresentam. Ele também 

afirma que a feitura da imagem, artística ou não, não provém simplesmente da projeção ótica 

do objeto representado, mas é um equivalente, interpretado com as propriedades de um 

particular, do que se observa no objeto. 

Da mesma maneira podemos considerar que quando um músico de jazz executa uma 

composição, ele não simplesmente repete as notas da partitura em questão, mas há aí uma 

interferência particular onde o músico interpreta o que ele observa e sente durante a execução 

da música.  

Ainda de acordo com Arnheim, perceber alguma coisa não é necessariamente 

representá-la: 

 

[...] se perceber consiste na criação de padrões de categorias perceptivas, 

adequados à configuração do estímulo, e se a tarefa do artista inclui a 

representação de tais padrões, então ele tem realmente de inventar uma 

forma pictórica que frequentemente não pode ser simplesmente „lida‟ a 

partir do percepto. [...] A representação consiste em „ver dentro‟ da 

configuração estimuladora um padrão que se ajusta à sua estrutura- 
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sempre um problema laborioso- e então, em inventar uma contraparte 

pictórica para esse padrão. [...] As linhas sinuosas de Van Gogh, por 

exemplo, eram mais um equivalente pictórico de seu conceito perceptivo, 

sua materialização como forma tangível, ao invés de uma reprodução. 

Assim, a representação consiste em criar, com os meios de um médium 

particular, um equivalente do conceito perceptivo. (apud SANTAELLA, 

2001, P.207). 
 

Segundo Gibson (1974): “se tudo o que percebemos nos chega mediante a 

estimulação dos nossos órgãos sensoriais,” e algumas coisas não procedem da estimulação, é 

preciso afirmar que “de algum modo, são sintetizadas.” (Ibidem, p.21-22). 

Para Santaella (1993), a mente é a responsável pela tarefa em realizar a síntese, a 

elaboração da compreensão, do significado tanto do que está lá fora quanto da estimulação 

que é produzida como efeito. 

O problema da percepção é exatamente pesquisar a passagem dos órgãos sensoriais ao 

cérebro, pois algo se percebe e algo se acrescenta. A questão é o que acontece dentro da 

mente.  

 

[...] esses órgãos [sensoriais] são superfícies, passagens, capazes de 

explicar alguns dos fatores, os mais propriamente sensórios da 

percepção, mas não são capazes de explicar porque toda percepção 

adiciona algo ao percebido, algo que não está lá fora, no mundo 

fenomênico, e que não faz parte, portanto, da estimulação. Nesse ponto é 

a mente que entra em cena, pois é dela a tarefa da síntese, vem dela a 

elaboração daquilo que chamamos de compreensão ou significado tanto 

do que está lá fora quanto da estimulação que é produzida como efeito. 

(Ibidem, p.22). 

 

As sensações independentes são organizadas pela percepção que as transforma em 

síntese passiva. 

Como dito anteriormente, a complexidade fisiológica do sistema visual e auditivo, que 

se confundem com sistemas do próprio cérebro, são aparelhos sensoriais que codificam e 

decodificam as informações que não se bastam no ato perceptivo. Assim, podemos levar em 

conta que essas informações se fixem na memória com mais persistência, sendo mais forte no 

sentido da visão, depois decrescendo para a audição , tato, olfato e paladar sucessivamente. 

Vem daí o porque rememoramos somente os sentimentos , agradáveis ou não, 

causados por um cheiro ou gosto, mas não memorizamos o cheiro ou gosto em si, já as 

memórias relacionadas ao visual e ao auditivo podem nos acompanhar por décadas, ou 

mesmo por toda nossa vida.  

Novamente Gibson nos informa que “no final do século XVII, os empiristas ingleses 

desenvolveram a teoria de que não há outra porta de entrada para o conhecimento humano a 
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não ser a dos sentidos.” (apud SANTAELLA, 1993, p.24). O conhecimento é a soma de 

associações das sensações na percepção, em um ritual de lo habitual. 

A bem da verdade, nossa sensorialidade, ou seja, o nosso conjunto de sistemas 

perceptivos, são em suma, órgãos de atenção ativa, suscetíveis de aprendizagem. Por meio de 

exercícios e prática, podemos desenvolver e aguçar nossos sentidos. 

O poder humano de perceber as coisas pelos sentidos. A apreensão do objeto pelos 

sentidos engloba a primeira aquisição filosófica, estética e ou científica. A experiência 

imediata consiste em ouvir o mundo, cheirar o mundo, tocar o mundo, ver o mundo, sentir seu 

gosto, e é claro, perceber o mundo através de toda sensorialidade possível em uma 

experiência estética. 

Desta maneira que o homem galgou seus degraus rumo a suas conquistas, através de 

sua percepção. 

 

Tomando como base essa maravilhosa dinâmica de vasos 

intercomunicantes que é executada pelos sistemas perceptivos, o 

argumento que defendo propõe que as matrizes da linguagem e 

pensamento estão alicerçadas nos processos perceptivos, o que significa 

que uma dinâmica similar à dos sentidos é desempenhada nas interações 

e sobreposições das linguagens. Há certos poemas, certas visões e certos 

sons que produzem efeitos semelhantes ao cheiro de um perfume que se 

sustenta no ar, semelhantes ao gosto agridoce da fruta salivando na 

língua, semelhantes, enfim, ao calor do braço amado embrulhando nosso 

corpo. Os processos perceptivos que não fazem linguagens, porque são 

mais moventes, sutis e viscerais, encontram moradas transitórias nas 

linguagens do som, da visão e do verbal. (Ibidem, p.78). 

 

 

 

5.1  MATRIZ SONORA 

 

 

“O homem voltado para o exterior apela para o olho; o homem 

interiorizado, para o ouvido." RICHARD WAGNER 

 

O sentido da audição possui grande importância para o ser humano desde as mais 

remotas eras, quando a audição era utilizada para perceber o que se encontrava fora do 

limitado campo de visão humana. A audição é capaz de captar informações dentro dos 360° 

que cercam o individuo. 
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Apesar de pouco utilizado pelo homem contemporâneo, a audição se caracteriza ainda 

no ventre materno, quando os primeiros contatos com o mundo externo é realizado por meio 

dos batimentos do coração, pelo som dos fluidos intra-uterinos ou mesmo pelo som da voz 

materna. 

 De acordo com Drummond (1999)  a formação do aparelho auditivo se inicia a partir 

da terceira semana de gestação e antes do sexto mês se encontra praticamente formado em sua 

complexidade funcional, podendo registrar memórias auditivas de grande parte do período de 

gestação. 

O escritor, músico e professor R. Murray Schafer (2001) destaca:  

 

O sentido da audição não pode ser desligado à vontade. Não existem 

pálpebras auditivas. Quando dormimos, nossa percepção sonora é a 

última porta a se fechar, e é também a primeira a se abrir quando 

acordamos.(Ibidem,p.29).  

 

 

A onda sonora se propaga em uma continua sucessão de presenças e ausências, 

percebidas ou não, gerando assim uma oscilação entre compressões e descompressões que são 

os momentos de silencio e ruídos sonoros, pois não existe som se não houver intervalos de 

silencio: 

 

Há tantos ou mais silêncios quanto sons no som, e por isso se pode dizer, 

com John Cage, que „nenhum som teme o silencio que o extingue‟. [...] 

Mas também, de maneira reversa, há sempre um som dentro do silêncio 

(WISNIK, 1989, p.18). 

 

O ser humano está a todo o momento recebendo estímulos sonoros, consciente ou 

inconsciente, e raramente este processo se torna racional, agindo seletivamente quanto à 

captação sonora externa. 

 

 O som físico é um fenômeno energético que consiste de oscilações 

regulares [ quer dizer, de alternâncias, descompressões e dilatações desse 

meio elástico]; o som percebido, sensível é um fato de consciência 

possuindo com o som físico que o condi9ciona relações estreitas, mas que 

não são nem absolutas, nem constantes [pois elas dependem de 

propriedades fisiológicas da orelha e das modalidades psicológicas da 

audição].(DUCHEZ, 1991, p.49-59).  

 

Schafer (2001) em seu estudo sobre paisagens sonoras esclarece na percepção acústica 

musical o que ele define de “som fundamental”: 
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Em música, o som fundamental [ ou freqüência fundamental] identifica a 

escala ou a tonalidade de uma determinada composição. Ele fornece o 

som fundamental em torno do qual a composição pode modular, mas a 

partir do qual outras tonalidades e estabelecem uma relação especial. 

Nos estudos da paisagem sonora, os sons fundamentais são aqueles 

ouvidos continuamente por uma determinada sociedade ou com uma 

consonância suficiente para formar um fundo contra o qual os outros são 

percebidos. Exemplo disso poderia ser o som do mar para uma 

comunidade marítima ou o som das maquinas de combustão interna nas 

cidades modernas. Com freqüência os sons fundamentais não são 

ouvidos conscientemente, mas atuam como agentes condicionadores na 

percepção de outros sinais sonoros. (Ibidem, p. 368). 

 

De fato, o processo de seleção auditiva é feito automaticamente e, na maioria da vezes 

inconscientemente,  pelo aparelho auditivo : 

 

 A única proteção para os ouvidos é um elaborado mecanismo 

psicológico que filtra os sons indesejáveis, para se concentrar no que é 

desejável. Os olhos apontam para fora; os ouvidos, para dentro. (Ibidem, 

p. 29). 

  

É o que claramente acontece em uma conversa entre duas pessoas  na rua, em que os 

ruídos dos carros e de outras pessoas fora da conversa são minimizados em detrimento de uma 

maior concentração no que realmente interessa. Se esta mesma conversa for gravada por um 

microfone, provavelmente o áudio da conversa será prejudicado, pois o gravador registrará 

todos os sons do ambiente, como os barulhos dos carros e demais ruídos da rua. 

Esta diferença de percepção entre o aparelho gravador e o ouvido humano é de grande 

interesse, pois dessa maneira cada ser humano percebe e seleciona os sons captados de 

maneiras distintas. 

  Na verdade o ouvido humano, em condições normais, não apresenta diferenças na 

capacidade de captação acústica, o que se diferencia entre cada ser humano é como cada 

cérebro percebe e reage á captação sonora. 

Os elementos fundamentais que estruturam gramática musical são o ritmo, a melodia e 

a harmonia. No capítulo 3 estes elementos foram abordados como propriedades musicais. 

Neste momento esses elementos devem ser entendidos como elementos constitutivos 

da sonoridade em relação à percepção musical. 

O ritmo é constituído por dois componentes: acento e duração. A tônica de uma nota 

soando mais forte é o acento. A duração é outro fator que produz ritmo quando a combinação 

de notas com diferentes durações são produzidas. Desta maneira, o ritmo pode ser simples ou 

complexo, forte ou fraco. O ritmo organiza os sons em moldes de duração por meio da 

utilização de acentos, impulsos, tensões e relaxamentos.  
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A regularidade ou não do pulso é criada pelo ritmo.  

Compasso, pulso e acento estão entrelaçados com o ritmo, porem, para uma melhor 

distinção:  

 

Compasso é uma fatia abstrata de tempo. Cada compasso compreende 

um certo número de pulsos, regularmente organizados segundo um 

padrão característico de acentos. Compasso é uma forma de medida, 

metro, métrica. [...] O pulso é uma sucessão regular de batimentos 

imaginários, regulando a execução temporal de uma obra. Acelerar o 

pulso é tocar mais rápido, isto é, reduzir proporcionalmente todas as 

durações. [...] Já o ritmo é uma subdivisão do tempo em durações. 

Qualquer seqüência de durações é rítmica; se as durações são 

racionalizadas, tornar-se-ão também incidentalmente métricas. [...] O 

compasso pode abrigar qualquer figura rítmica e o ritmo pode ser 

compreendido e escrito segundo as mais diversas métricas. O ritmo é 

independente da métrica. (NESTROVSKI apud SANTAELLA, 2001, p. 

170). 

 

Sendo assim o ritmo é fundamentalmente um elemento do tempo, primordial na 

música e que se encaixa categoricamente no âmbito da primeiridade.  

A melodia se apresenta com grande número de propriedades e se forma a partir de 

sons consecutivos com altura e duração variadas. A melodia esta fortemente ligada à 

seqüência das notas que forma a linha melódica. Da mesma forma que em uma sentença 

verbal não se apreende as palavras separadamente, em uma linha melódica a percepção se da 

na sua relação com o todo.  

Desta forma, uma melodia é formada a partir de unidades menores como as notas e os 

fraseados que se combinam em sentenças. As notas de uma escala são componentes destas 

unidades menores. A melodia tem como propriedade o ritmo, sendo afetada pelas 

propriedades que lhe pertencem. Assim, o ritmo é o que sustenta a melodia, enquanto esta é o 

que preenche esta sustentação com conteúdo musical.  

O ritmo pode existir sem a melodia e também fora da música, como por exemplo o 

ritmo da dança, ou da pintura, do cinema; porem não se fala em melodia fora do âmbito 

musical. 

 

 No sentido físico, a melodia não é se não uma sucessão de sons, ou 

melhor, de alturas. Mas é a qualidade das combinações na duração 

dessas alturas que faz de uma melodia aquilo que ela é. Daí, não haver 

melodia sem ritmo, pois ritmo é, antes de tudo, uma sucessão de 

durações. (Ibidem, p.174). 

 

A melodia de cada obra musical na sua singularidade se difere de qualquer outra 

existente e exibe uma predominância da secundidade. O esquema sucessivo das notas que 
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formam uma melodia é fortemente influenciado pela execução da melodia. O ato de execução 

pelo músico, que faz a melodia soar continuamente através de seu instrumento é o resultado 

da reação do instrumento em função do estímulo recebido e da conexão do músico com o seu 

instrumento. 

 

Qualquer sucessividade sonora no ato mesmo de sua atualização, a 

ocorrência de notas, sons, massas sonoras ou ruídos cedendo passagem 

uns aos outros numa seqüência ou acontecimento temporal, apresenta-se 

sob o predomínio da secundidade[...] a preponderância do gesto 

instrumental, determinando o modo como os eventos sonoros vão se 

sucedendo no tempo, exibe a face da secundidade da melodia em sua 

aparição mais genuína”. (Ibidem, p. 176). 

 

A harmonia é o elemento mais complexo e sofisticado dos componentes musicais. 

Pode ser definida como a combinação simultânea das notas em contra posição à 

sucessividade da melodia.  

A harmonia dá forma e profundidade a melodia, podendo ser uma simples 

acompanhante desta ou mesmo se contrapondo à linha melódica. Desta forma, a harmonia é 

vertical enquanto a melodia é horizontal. 

 

Quando dois ou mais sons soam sucessivamente, eles delineiam um 

intervalo melódico. O intervalo é a distancia, quer dizer, é a diferença de 

altura entre duas notas. Quando duas notas soam simultaneamente, elas 

criam um intervalo harmônico. As notas que soam juntas na harmonia 

podem vir de duas ou mais vozes que cantam em um coral ou podem vir 

de dois ou mais instrumentos, como na música de câmera, ou ainda, 

podem ser produzidas em um mesmo instrumento capaz de emitir notas 

simultâneas, como os instrumentos de cordas, o piano, o órgão etc. 

Um grupo de três ou mais notas soando juntas é chamado acorde. Não se 

trata, contudo, de quais quer notas, mas daquelas que são prescritas 

pelas leis e convenções da harmonia. (Ibidem, p. 178).   

 

Sendo assim, a construção e a progressão dos acordes, ambos essencialmente 

convencionais, são os pilares da harmonia correspondendo com a terceiridade.  

A principal propriedade da harmonia é a diferenciação entre consonância, que é a 

combinação de notas em que os intervalos são consoantes, e dissonância que é quando 

aparecem intervalos dissonantes entre as notas. 

Na consonância as notas do acorde dão a sensação de relaxamento enquanto na 

dissonância a combinação das notas produz um efeito de tensão. 

As harmonias também podem ser classificadas em simples ou complexas. As 

harmonias simples são construídas com poucas notas, enquanto as complexas utilizam um 

maior número de notas.  
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Na música ocidental a harmonia é fortemente relacionada com a tonalidade, que é uma 

“propriedade que cria um senso de gravitação na direção de uma nota central que sustenta 

uma tríade chamada de tom” (Ibidem, p.180). 

Grande parte das musicas no ocidente é composta em um tom cuja a harmonia 

corresponde a uma única nota.  

Outra propriedade ligada à tonalidade e extremamente importante na música ocidental 

é a modalidade, conceito baseado em sistemas de escalas que criam uma sensação de um tom 

central, podendo ser chamado de musica modal, ou em um conceito mais amplo, musica 

tonal. 

Quando a harmonia evolui por meio do deslocamento rápido de um tom para o outro 

ocorre a multitonalidade. Politonalidade é quando ocorre a combinação de tons 

simultaneamente numa mesma composição. 

A atonalidade na música é quando o centro tonal é abolido, descentralizando a melodia 

e harmonia.  

 

Embora o sistema harmônico que está na base do tonalismo seja, de fato, 

fruto de convenções culturais e históricas, trata-se aí de convenções não 

inteiramente arbitrárias, mas com forte grau de motivação, visto que a 

evolução da harmonia na música ocidental parece ter acompanhado 

passo-a-passo a realidade física da série harmônica, evidenciando que as 

leis da harmonia musical estão em sintonia perfeita com as leis da 

acústica. (Ibidem, p.182.). 

  

Considerando a percepção sonora como processo cognitivo, é preciso analisar em 

termos gerais o papel da motivação e da emoção nas tarefas cognitivas. 

A maioria das pessoas está exposta a um conjunto limitado de estímulos musicais. O 

condicionamento cultural rapidamente se impõe, e a resposta emocional começa a ser 

influenciada por fatores externos, como o estado emocional experimentado por uma pessoa 

durante a primeira audição de certa obra musical, ou como o grau de repetição de cadencias 

musicais características de um determinado estilo musical;  

De acordo com Moraes (1983)  podemos resumir de três maneiras primordiais o ato da 

audição musical: emotivamente, corporeamente e intelectualmente. Através da emoção 

podemos experimentar a sensação primeira que a música pode produzir; com o corpo a 

intensidade se corresponde com a percepção já que neste tipo de audição a ação que é 

executada tem forte ligação energética. Intelectualmente a recepção sonora se soma a 

conceitos lógicos que orientam as sinapses. 
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 Chion (1998) elabora e nomeia suas três formas do processo da  audição como: escuta 

causal, escuta semântica e escuta reduzida.  

Por escuta causal entende-se aquela que se reconhece a fonte do som, a causa sonora; a 

escuta semântica se refere á estruturação que estabelece a interpretação, ou atribuição de 

significados que constitui a linguagem; e a escuta reduzida é o som por si mesmo, ou seja, o 

som reduzido na sua própria qualidade. 

Baseado nas divisões de Moraes e Chion, Santaella define: 

 

Minha classificação passou a se referir as modalidades da sintaxe sonora 

e não estritamente à sintaxe musical, pois trata-se agora da busca de 

uma classificação na qual o sistemas musicais históricos, normativos e 

convencionais não tenham  exclusividade e o sistema tonal devidamente 

ocupe apenas o lugar de uma das modalidades da musica entre outras 

possíveis. Enfim, uma classificação capaz de abrigar não so a musica das 

notas, mas também aquela dos grânulos, massas, nuvens e poeiras de 

sons. (Ibidem, p.96). 

 

Aqui a musicologia fica de lado para se valorizar a audição sonora, ou seja, os 

processos de recepção da música e seus diferentes níveis, o potencial que a música possui de 

criar efeitos no ouvinte. 

No nível emocional, os sentimentos fluem naturalmente, formando diversas 

combinações de estados de sentimentos que separam o ouvinte do tempo e do espaço. 

Semioticamente falando, podemos comparar ao estado de experiência de primeiridade, 

“visto que é aquilo que é, sem relação com qualquer outra coisa”, é puramente uma qualidade 

de sentir.  

Ouvir com o corpo corresponde ao sentir que produz uma ação, um movimento, uma 

comoção que movimenta o sangue, que faz o coração bater mais forte, que aumenta a 

transpiração. È literalmente a sensibilidade à flor da pele. Assemelha-se á secundidade 

peirciana, assim como a terceiridade pode ser associada ao nível da escuta intelectual. 

Neste nível, o ouvinte deve possuir sensibilidade suficiente para distinguir minúcias do 

universo musical e seus sistemas. 

São ouvintes músicos, indivíduos que conhecem a gramática musical e “por isso 

mesmo, pode experimentar o sabor que só o saber pode dar.” (Ibidem, p.84). 

O fato é que quando comparamos a maioria dos modelos de percepção que, consistem 

basicamente na relação entre o individuo que percebe e o objeto percebido, com as teorias 

peircianas de percepção, é imprescindível a formação triádica, adicionando à relação o juízo 

perceptivo. 
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De acordo com esta tríade perceptiva, temos o percepto, o percipuum e o juízo 

perceptivo. 

 

O som físico é o percepto, é o estímulo externo que pode ser estudado 

objetivamente pela ciência com uma precisão crescente (quantificação, 

medida, registro, manipulação eletrônica, síntese). A organização 

perceptiva que se manifesta nas relações percebidas como qualidades 

sensíveis é o juízo perceptivo. Entre o som lá fora, como percepto físico, e 

sua interpretação perceptiva, que depende de construções de modelos, 

padrões que agrupam os sinais em qualidades sensíveis, existe o 

percipuum, sistema fisiológico sensorial da audição que começa no 

ouvido e é  transmitido ao cérebro pelo sistema nervoso. O cérebro 

interpreta o percipuum graças às estruturas cognitivas de que dispõe, 

estruturas estas que incluem a memória, a antecipação e a 

aprendizagem, de modo que ao mecanismo neural, adiciona-se o 

condicionamento cultural. (Ibidem, p.108). 

 

Então podemos entender que o estímulo sonoro, o som físico externo, corresponde ao 

percepto. Assim que o percepto é captado por nossos sentidos ele se torna o percipuum. 

O estimulo exterior se converte em percipuum de três maneiras, ou em três níveis de 

experiência: como qualidade de sentimento, como  modo surpreendente ou como hábito 

interpretativo. 

No primeiro nível de experiência o percipuum é a qualidade de sentir: 

 

A consciência de quem percebe é assomada por uma onda vaga e 

indefinida de sentimento. Certamente estamos aqui no domínio da 

primeira categoria fenomenológica. Produz-se, no campo perceptivo, 

uma espécie de fusão entre o percebedor e o percebido. A percepção é 

imediata na sua imediaticidade, pura presentificação que borra os 

limites entre o percepto e o percipuum. (Ibidem, p.108). 

 

Como modo surpreendente, no segundo nível, o percepto surge como algo repentino, 

um imprevisto que gera inquietação e “aparece sob a forma do inesperado, produzindo o 

efeito da surpresa e mesmo do choque. O percipuum surge como reação instantânea não 

mediada pela ação do hábito.” (Ibidem, p.108).  

Como hábito interpretativo, o percipuum se apresentará em anuência com os modelos 

que regulam os juízos de percepção: 

 

Tão logo o percepto é recebido sob a forma de percipuum, este é 

imediatamente capturado pelos esquemas gerais de interpretação com 

que o ser humano está provido. Esse elemento de generalidade 

corresponde aos princípios condutores ou hábitos mentais que regulam a 

formação do juízo de percepção. É através do juízo de perceptivo que 

reconhecemos aquilo que é percebido. (Ibidem, p.108). 
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Assim podemos afirmar que no primeiro nível o ato receptivo da percepção se destaca, 

já o segundo nível diz respeito ao estado reativo. 

Na música de John Coltrane, principalmente em seu período free jazz, podemos 

perceber que o artista transcende a música, a linguagem vernácula da música, valorizando a 

sonoridade e transformando os seus elementos constituintes em características singulares e 

marcantes do som. 

 Apesar de sua música transitar pelos três níveis de experiência, é no nível de 

secundidade que sua música melhor se relaciona, a música que é ouvida com o corpo, “que 

produz uma ação”. 

Ainda que seu instrumento de sopro, o saxofone, tenha sido criado com base em 

alturas harmônicas e tempos conceituados num sistema de notação da musica ocidental e 

fundamentado sobre graus de intervalos precisos, John Coltrane consegue ampliar as 

perspectivas sonoras alterando a concepção tradicional, reorganizando elementos básicos e 

transformando-os em uma série de recursos a serem utilizados na ampliação do território 

musical.  

Suas experiências no campo da atonalidade, a utilização do timbre como referencia 

central, a combinação em diferentes harmonias dos sons dos instrumentos tradicionais e a 

aplicação de novas fontes musicais por meio de novas texturas sonoras conseguidas pela 

máxima exploração do instrumento durante a performance musical redirecionaram o interesse 

musical para a sonoridade em si mesma. 

O modo como tocava o seu saxofone, sua performance corporal durante os improvisos 

ou durante seu “culto da intensidade”, emitiam uma gama de sons, ruídos e partículas sonoras 

de inimaginável singularidade, formando assim, seu material sonoro exclusivo. 

Sua música é constituída de intersecções, de elementos como recursos, uma música 

que apresenta uma desordem caótica formada de complexidades que nunca se exaurem em 

cada escuta, e que se nivelam em graus de percepção e apreciação de diferentes valores de 

atenção. Desta forma, esta rica sonoridade produzida por John Coltrane carece de uma 

minuciosa escuta, não a fim de descrever os efeitos sonoros técnicos, mas sim, seus efeitos 

sonoros puramente qualitativos. 

 

Ora, a proeminência dos caracteres qualitativos do som e extensivamente 

da música impõe-se por si mesma, nunca tendo cessado de ser posta em 

relevo pelos músicos e musicólogos. O som é airoso, ligeiro, fugaz. 

Emanando de uma fonte, o som se propaga no ar por pressões e 

depressões, percorrendo trajetórias, sujeitas a deformações, cujos 

contornos e formas nunca se fixam. Vem daí  a qualidade primordial do 
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som, sua evanescência, feita de fluxos e refluxos em crescimento 

contínuo, pura evolução temporal que nunca se fixa em um objeto 

espacial. O som é omnidirecional, sem bordas, transparente e capaz de 

atingir grandes latitudes. Não tropeçamos no som. Ao contrário, ele  nos 

atravessa. (Ibidem, p.105). 

 

Cada apresentação musical de John Coltrane possuía um aspecto único e singular, a 

mesma música era sempre apresentada com texturas, tempos, dimensões e combinações 

harmônicas diferentes fazendo de cada execução musical uma obra de arte única e 

independente. Sendo assim, Lúcia Santaella define: 

 

Gestos são irreversíveis, únicos. Repetir um gesto já é um outro gesto, 

nunca igual, pois gesto é energia viva. Por isso, os gestos ocupam o 

coração mesmo da categoria da secundidade, universo de ações 

singulares (Ibidem, p. 151). 

 

A materialidade sonora é primordialmente um acontecimento energético consolidado 

no tempo. Assim, sua singularidade só é possível por um gesto que lhe dê origem, esse gesto é 

produzido por meio de seu saxofone em uma conexão direta e contínua com a respiração 

fisiológica do artista, quanto mais intensidade e energia impregnada no gesto, no ato de tocar, 

maior a quantidade de informações são indexadas no corpo musical produzida por esse gesto.  

 

De modo geral, em toda música produzida nos instrumentos tradicionais, 

a gestualidade do interprete, sua performance, é fundamental para a 

realização da morfologia do som, ficando imprimida na forma sonora 

que esse gesto suscita são estas formas que trazem a marca especifica de 

um interprete, a marca singular de seu gesto. O instrumentista é a causa 

do som, nele deixando a singularidade de sua marca. Tanto mais 

singulares são essas marcas quanto mais o interprete vai além da função 

estritamente executora de uma música que ele guarda na memória ou 

que é lida em uma partitura, para se lançar às aventuras da 

improvisação. (Ibidem, p. 151, 152). 

 

Durante suas improvisações que tinham aproximadamente de 30 a 40 minutos intensos 

e ininterruptos, seu gesto instrumental se intensificava em sua música possibilitando a 

identificação da marca do gesto que o produziu, sendo assim, o que Denise Garcia define de 

“o sentido tátil do som”. 

 

Não é difícil ter-se a imagem mental de um som tátil, mas definir porque 

um determinado som dá esta sensação mais do que os outros, não é tão 

obvio. Diríamos, primeiramente, que a determinar os sons que nos dão 

uma sensação de materialidade exarcebada. (GARCIA, 1998, apud 

SANTAELLA, 2001, p. 152). 
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Ainda Santaella:  

 

No caso da tatilidade, isso não é devido ao seus espectros ou volume, mas 

ao modo como o som é produzido. O som tátil é aquele que torna 

perceptível o gesto físico de sua produção, quando se tem a vibração de 

um corpo sonoro somada ao ruído do toque. (Ibidem, p.152). 

 

Durante as execuções de suas músicas, John Coltrane sempre valorizava esse aspecto, 

evidenciando sua marca pessoal através de sua performance e intensidade com que soprava 

seu instrumento, produzindo assim uma sonoridade única com seu saxofone. Suas 

composições exploravam sua gestualidade e evidenciavam em sua música o corpo sonoro ao 

invés da forma musical. 

 

 

 

5.2  MATRIZ VISUAL 

 

 

“Só o pintor e os que sabem ver têm acesso ao espaço mágico.” VICTOR 

SEGALEN  

 

O sentido da visão é o mais utilizado em nossa sociedade, principalmente no ocidente, 

onde o “ver” tem determinante papel na percepção de mundo. Na vida cotidiana, o “ver” é 

essencialmente um meio de orientação prática, onde os olhos captam as coisas em 

determinado lugar e identificam algo acontecendo. 

Segundo as descrições do processo ótico, conforme as leis da física, a luz é emitida ou 

refletida pelos objetos do ambiente. A imagem destes objetos é projetada nas retinas dos olhos 

que transmitem a mensagem ao cérebro, uma imagem ótica na retina estimula cerca de 130 

milhões de receptores e cada um deles reage ao comprimento de onda e intensidade da luz que 

recebe esses receptores tem sua formação em um sistema neural. 

É aí que o processo passa a ser mais do que fisiológico, e ocupa as dimensões 

psicológicas e até metafísicas. 

Em Timeo, o grande filósofo Platão descreve o processo fisiológico da percepção 

visual de um objeto e sua relação intrínseca com a alma, como relata Arnheim : 

 

[...] o fogo ameno que aquece o corpo humano emana através dos olhos 

num fluxo de luz suave e denso. Assim estabelece-se uma ponte tangível 

http://www.citador.pt/citacoes.php?frases=Victor_Segalen&cit=1&op=7&author=164&firstrec=0
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entre o observador e a coisa observada, e por sobre esta ponte os 

impulsos de luz que emanam do objeto transportam-se para os olhos e 

destes para a alma” (apud ARNHEIM, 2011, p.36). 

 

A percepção visual compreende todo um corpo de dados, que da mesma maneira da 

linguagem verbal, podem ser usados para compor e compreender mensagens em diversos 

níveis de utilidade, desde o puramente funcional até os mais sofisticados domínios da 

expressão artística. 

Para entendermos melhor a percepção visual não no sentido fisiológico, mas sim no 

sentido da sintaxe visual, ou em termos mais simples “para lermos” uma imagem é importante 

definir alguns componentes individuais do processo visual enquanto apreensão das 

informações visuais que caracterizam um alfabeto visual. 

 Os elementos visuais são constituídos e manipulados pelas técnicas de comunicação 

visual. Pelo padrão ocidental, quando vemos exercitamos muitas coisas ao mesmo tempo, 

vemos perifericamente um campo vasto, vemos através de um movimento de cima para baixo 

e da esquerda para a direita.  

Quando isolamos um objeto em nosso campo visual definimos meridianos que ajustam 

um equilíbrio como também construímos um mapa estrutural que mede a ação das forças 

compositivas, essenciais para o conteúdo visual e desta maneira para o fluxo do recebimento e 

envio das mensagens. Todo este processo acontece simultaneamente ao mesmo instante em 

que decodificamos os caracteres simbólicos da mensagem.  

 

Trata se de um processo multidimensional, cuja característica mais 

extraordinária é a simultaneidade. Cada função está ligada ao processo e 

à circunstância, pois a visão não só nos oferece opções metodológicas 

para o resgate de informações, mas também, opções que coexistem e são 

disponíveis e interativas no mesmo momento”. (DONDIS, 1997, p.25). 

 

Na elaboração das mensagens visuais o significado não se expressa apenas na 

disposição dos elementos básicos, mas também no processo perceptivo visual, processo este, 

que absorve informações no interior do sistema nervoso pelo sentido da visão.  

A luz é a força essencial no ato de se ver. Desta maneira, o elemento mais importante 

e fundamental do processo visual é de natureza tonal. 

 

Todos os outros elementos visuais nos são revelados através da luz, mas 

são secundários em relação ao elemento tonal, que é, de fato, a luz ou a 

ausência dela. O que a luz nos revela e nos oferece é a substancia através 

da qual o homem configura e imagina aquilo que reconhece e identifica 

no meio ambiente, isto é, todos os outros elementos visuais: linha, 

cor,forma,direção, textura, escala, dimensão, movimento. Que elementos 
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dominam quais manifestações visuais é algo determinado pela natureza 

daquilo que esta sendo concebido, ou, no caso da natureza, daquilo que 

existe. (Ibidem, p. 30). 

 

Para explorarmos a potencialidade da expressão artística de um pintor definiremos os 

elementos visuais que mais se ajustam a esta pesquisa, levando em consideração que mesmo 

se tratando de uma pintura abstrata, seus elementos psicofisiológicos da sintaxe visual são 

perfeitamente definidos em seu caráter geral. 

 

Na expressão abstrata, o significado inerente é intenso; ele coloca o 

intelecto em curto-circuito, estabelecendo o contato diretamente com as 

emoções e os sentimentos, encapsulando o significado essencial e 

atravessando o consciente para chegar ao inconsciente. (Ibidem, p. 32). 

 

Os elementos básicos da comunicação visual são formados pela constituição da 

substancia elementar que vemos e toda informação visual, no sentido de combinações 

possíveis e opções se tornam a matéria prima da estrutura visual.  

Esta estrutura é a força que determina quais elementos visuais estão presentes na obra. 

O ponto é a unidade gráfica mais simples e irredutivelmente mínima, ou seja, é o 

menor sinal gráfico visível. O ponto possui a característica de ter um grande poder de atração 

visual, criando tensão sem direção.  

Com o termo ponto, queremos dizer uma serie de elementos bastante pequenos, ao 

serem medidos, mas que podem ter as mais variadas formas como ovais, redondos, sinuosos, 

etc. Nas obras de arte podem estar bem juntos, agrupados, distantes, dilatados ou dispersos, 

eles podem ser bem pequenos ou grandes, ou ainda ser pequenos e ir aumentando com o 

desenho, os pontos podem nos sugerir certa harmonia, um certo equilíbrio, mas também, 

podem aparecer agrupados de maneira desordenada.  

O enorme potencial expressivo do ponto foi sempre utilizado pelos artistas e gráficos 

para a realização de efeitos tonais, como também, em algumas técnicas de desenho e gravura. 

Quando se situam próximos dois pontos podem produzir sensações de tensão ou de 

direção, criando na mente do espectador uma linha reta imaginária que os une. Quando se 

situam diferentes pontos em prolongamento, sugerem uma direção, um caminho, mais 

acentuado quanto mais próximos estejam os pontos entre si. Na natureza a rotundidade é a 

concepção mais comum. Qualquer material líquido quando vertido sobre uma superfície 

assume uma forma arredondada. 

Sozinho o ponto produz a sensação de unidade, junto com outros de igual tamanho 

pode produzir sensações de vibração. Em grande numero e justapostos, sugerem a ilusão de 
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tom ou de cor, fato em que se baseiam os meios mecânicos para reprodução de um tom 

continuo. 

A linha quando os pontos se encontram muito próximos entre si o que torna 

impossível a identificação individual, a sensação de direção se destaca e o conjunto de pontos 

se transforma em uma linha. A linha pode ser representada como a forma de expressão mais 

dinâmica e variada apesar de também representar simplicidade e pureza.  

Sua presença cria tensão e afeta aos demais elementos próximos a ela, considerando 

suas qualidades e funções, pode representar a interpretação pessoal da realidade, a expressão 

de um mundo fantástico e ou a representação analítica e sintética da realidade dentre suas 

qualidades e funções pode servir para expressão, modular contornos e perfis, separar a luz da 

sombra, as tintas, os tons e limitar formas.  

As linhas contem grande expressividade gráfica e muita energia, por isso quase 

sempre expressam dinamismo, movimento, direção e ritmo. A repetição de linhas próximas 

gera planos e texturas, dentre estes aspectos possui vários andamentos e tipos, podendo ser 

reta, curva, sinuosa, poligonal, convergentes, divergentes ou mistas.  

Suas propriedades são definidas por sua espessura, sua longitude, sua direção, sua 

localização, sua forma e cor. A proximidade entre as linhas e a orientação entre elas afetam as 

propriedades descritas acima. 

  A expressividade e o ritmo da linha são uma questão de associação de idéias. Por se 

tratar de um meio de expressão plástica, nem sempre sugerirão as mesmas coisas para quem a 

observa.  

As linhas traçadas sobre um plano constituem uma linguagem plástica de expressão, e 

esta expressividade pode ser determinada pela relação com as coisas reais que conhecemos, 

podemos dizer que a linha curva expressa movimentos porque ela nos faz recordar objetos ou 

coisas que, ao se moverem nos dão essa sensação, como as ondas do mar ou uma serpente se 

rastejando. 

 Já as linhas horizontais dão a sensação de tranqüilidade e repouso; As verticais 

produzem a sensação de ascensão e espiritualidade. A combinação dessas duas gera a noção 

de equilíbrio, de um modo geral as linhas podem assumir formas muito diversas para 

expressar uma grande variedade de estados de espírito. 

A forma - As linhas descrevem uma forma. Podemos definir a forma como o objeto 

gráfico criado quando o traço de uma linha se une em um mesmo ponto. Ou seja, quando uma 

linha continua, começa e acaba em um mesmo ponto. 
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Todo ato de perceber uma forma no mundo é um ato intelectual de destacar um 

significado. A forma é o oposto da insignificância, é a presença em si.  

Na comunicação visual, em especial, toda forma tem contorno e superfície, e é criada 

sobre algum tipo de suporte. 

O contorno é o limite exterior da forma, uma espécie de fronteira entre o significado 

(forma) e o insignificante (fundo). A linha base de um contorno define a complexidade dessa 

e suas propriedades.  

Quando uma linha se fecha sobre ela mesma, o contorno criado determina um espaço 

interno, criando-se uma tensão entre este espaço e seus limites, outorgando à linha criadora 

um grande poder de atração visual. 

A forma é uma relação que permanece constante mesmo que mudem os elementos aos 

quais ela se aplica. Um triângulo pode ter vários tamanhos ou inúmeras formas, mas a 

triangularidade permanece constante, independente de suas características. 

As formas básicas e elementais são o quadrado, o círculo e o triângulo. 

Cor – o elemento fundamental para a existência da cor é a luz, desta maneira as cores 

que percebemos são produzidas pela luz.  

A cor pode ser considerada um fenômeno físico e também um fenômeno subjetivo 

quando percebida de modos diferentes por indivíduos distintos. 

 

A cor não tem existência material: é apenas sensação produzida por 

certas organizações nervosas sob a ação da luz – mais precisamente, é a 

sensação provocada pela ação da luz sobre o órgão da visão. (PEDROSA, 

1999, p.17). 

 

Leonardo Da Vinci foi um dos primeiros a desenvolver um estudo serio sobre a cor em 

seu Tratado da pintura e da paisagem – sombra e luz, aonde são reunidas informações teóricas 

a respeito da ótica, da física, da química e da fisiologia.  

Esses estudos de Da Vinci eram muito utilizados nos ateliês italianos servindo como 

base teórica da pintura.  

Em seu tratado Leonardo já afirmava a cor como uma propriedade da luz, e “não 

obstante o respeito que tinha pelos antigos, Leonardo não aceitava a tese de Aristóteles de 

que a cor fosse uma propriedade dos objetos, um de seus atributos.” (Ibidem, p.42). 

No livro da cor à cor inexistente, Israel Pedrosa transcreve brilhantemente alguns 

trechos das teorias cromáticas de Leonardo. Entre elas:  
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Chamo cores simples aquelas que não podem ser feitas pelas mesclas de 

outras cores. [...] o branco, se bem que alguns filósofos não aceitem nem 

ao branco e nem ao preto como cores, porque um é a causa do outro e o 

outro a privação da cor, o pintor não poderia privar-se dele e, por isso, o 

colocamos em primeiro lugar. O amarelo, o verde, o azul, o vermelho e o 

preto vem em continuação. (Ibidem, p.42). 

 

E ainda: 

 

O Azul é a cor do ar, sendo mais ou menos escurecido quanto mais ou 

menos esteja carregado de umidade. […] existe uma perspectiva que se 

denomina aérea e que, pela degradação dos matizes no ar, torna sensível 

a distancia dos objetos entre si, mesmo que todos estejam no mesmo 

plano. (Ibidem,p.41). 

 

Da Vinci também classificou as três cores físicas e as três cores químicas, foi o 

pioneiro na experimentação da fragmentação da luz e se destacou dentre tantas habilidades 

pelos seus estudos de sombra e luz, sua técnica do Sfumato se espalhava sobre os corpos 

como efeito volumétrico e cromático, sua definição de sombra: 

 

 É um acidente nascido dos corpos sombrios interpostos entre o lugar da 

sombra e o corpo luminoso. […] A sombra é uma diminuição da luz; a 

treva é a privação total da luz. […] A soma das sombras é proporcional à 

soma das luzes, e quanto mais forte é a obscuridade que se vê, mais 

esplendor tem a luz. (Ibidem, p.46 e 47). 

 

A maioria das definições cromáticas feitas pela física moderna já haviam sido 

estudadas por Leonardo Da Vinci, como a síntese aditiva que é a composição da luz branca 

por todas as cores e muitas outras experiências a respeito da ação das cores nos objetos, a 

coloração das sombras, a disposição dos espectros das cores entre outras sem falar de seus 

estudos com sua lanterna mágica. 

O físico Isaac Newton desenvolveu a maioria de seus estudos a partir das experiências 

de Leonardo Da Vinci. Um de seus estudos mais conhecidos é o tratado sobre a reflexão, 

refração e as cores da luz, de 1704.  

Existem algumas classificações básicas das cores segundo suas características. 

As cores primárias são as cores que não se pode decompor, e misturadas em 

determinadas relações produzem todas as outras. Na cor-luz são o vermelho, o verde e o azul; 

para a cor-pigmento são o vermelho, o amarelo e o azul. 

 

Cor luz, ou luz colorida, é a radiação luminosa visível que tem como 

síntese aditiva a luz branca. Sua melhor expressão é a luz solar, por 

reunir de forma equilibrada todos os matizes existentes na natureza. [...] 
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Cor pigmento é a substancia material que, conforme sua natureza, 

absorve, refrata e reflete os raios luminosos componentes da luz que se 

difunde sobre ela. É a qualidade da luz refletida que determina a sua 

denominação. O que faz com que chamemos um corpo de verde é a sua 

capacidade de absorver quase todos os raios da luz branca incidente, 

refletindo para nossos olhos apenas a totalidade dos verdes. (Ibidem, p. 

17). 

 

O tom de uma cor descreve qual comprimento de onda é o mais dominante. 

A saturação é a medida de pureza de uma cor, e o brilho é a qualidade responsável 

pelo claro e escuro, as nuanças da cor. 

 

Só identificamos visualmente uma forma por meio da luz e a luz é 

identificada apenas pela forma; posteriormente, vemos que a cor é um 

efeito da luz em relação à forma com a sua textura. Na natureza, a luz 

cria a cor; na pintura, a cor cria a luz. (CHIPP, 1999, p.551). 

  

No século XIX, o escritor alemão Johann Wolfgang Goethe escreveu o que ele mesmo 

chamou de sua grande contribuição para a humanidade, A Doutrina das Cores, onde discute 

questões essenciais da teoria das cores, muitas vezes discordando de premissas adotadas pela 

física. Suas pesquisas não podem absolutamente ser encaradas como afrontas às teorias 

cromáticas da física, e sim como proposições que abriram caminhos a novas descobertas, 

principalmente em relação à percepção da cor. 

 

Goethe consegue provar que está certo em alguns pontos referentes à 

sensação da cor, mas de forma alguma invalida a teoria de Newton-ao 

contrario, enriquece-a com novos dados e particularidades supletivas ou 

adicionais. (PEDROSA, 1987, p.56). 

 

Goethe até hoje é um dos pensadores que mais exerce influencia nos artistas e 

intelectuais, suas teorias a respeito da estética cromática  são resultados de mais de trinta anos 

de pesquisas. Com toda sua poética, fez observações dignas de um dos maiores gênios da 

literatura: 

 

[...] as cores são ações e paixões da luz. Nesse sentido, podemos esperar 

delas alguma indicação sobre a luz. Na verdade, luz e cores se 

relacionam perfeitamente, embora devamos pensá-las como pertencentes 

à natureza como um todo: é ela inteira que assim quer se revelar ao 

sentido da visão. (GOETHE, p.13). 

 

Textura – textura é o elemento visual que determina o aspecto de uma superfície, 

possui uma dupla qualidade podendo ser percebida pela visão ou pelo tato, através de 

elementos como pontos, linhas ou manchas, podemos criar texturas visuais. 
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 Quando utilizamos o tato ou quando olhamos para um objeto podemos perceber se 

sua superfície é áspera ou macia, lisa ou ondulada. Quando uma textura não apresenta 

qualidades táteis é a manipulação das materiais e das técnicas utilizadas que determinam as 

características das texturas.  

Onde há uma textura de fato, as qualidades táteis e óticas se combinam, permitindo ao 

sentido visual e tátil uma sensação única e específica.  

 

O aspecto da lixa e a sensação por ela provocada tem o mesmo 

significado intelectual, mas não o mesmo valor. São experiências 

singulares, que podem ou não sugerir-se mutuamente em determinadas 

circunstâncias. O julgamento do olho costuma ser confirmado pela mão, 

através da objetividade do tato. (DONDIS, 1997, p.70). 

 

O sentido do tato quase sempre é reprimido na nossa experiência estética com a 

textura, os tecidos, os materiais impressos, fotografados ou filmados quase sempre 

apresentam uma aparência ilusória da textura que ali se apresenta. Quando tocamos a imagem 

de um algodão macio não sentimos a experiência tátil tão verossímil quanto a experiência 

visual. Sendo, em grande parte a nossa experiência estética com a textura um fenômeno ótico 

e não tátil. 

A visão humana não é imparcial como as lentes de uma câmera fotográfica, ela 

desdobra pequenos detalhes do objeto, o que a torna uma captação ativa e cheia de  possíveis 

representações . 

Arnheim (2011) considera que o pensamento é visual, essas reflexões contribuem para 

entendermos o processo mental no reconhecimento das formas e que, estas por sua vez, são 

armazenadas em nossa memória conforme nossas experiências no “fluxo contínuo” do tempo. 

Entretanto, todo ato perceptivo subordina um fenômeno em conceitos visuais, que na 

mão dos artistas há uma variedade de estilo e particularidades de apresentação. 

D.A.Dondis (1997) se refere a três tipos pelos quais expressamos e recebemos 

mensagens visuais: a representação (quando identificamos aquilo que vemos com base na 

experiência e no repertório), o simbolismo (quando atribuímos significados com base no 

universo de sistemas de símbolos codificados criados pelo homem) e a abstração, que é “a 

qualidade cinestésica de um fato visual reduzido a seus componentes visuais básicos e 

elementares, enfatizando os meios mais diretos, emocionais e mesmo primitivos da criação de 

mensagens.” (Ibidem, p.85). 

O nível da abstração se refere à redução da composição visual a elementos básicos e 

puros, como tons, cores, formas, ritmos, linhas etc. 
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Nesse nível, a imagem não representa nenhum objeto identificável e assim: 

 

Por isso mesmo, esse tipo de imagem, na preponderância de suas 

qualidades intrínsecas e na sua fragilidade referencial, impotência 

denotativa, aproxima-se da condição da música. (SANTAELLA, 2001, 

p.211). 

 

Quando nos referimos à obra de Jackson Pollock, as qualidades manifestadas em sua 

pintura se apresentam como índices degenerados dos seus próprios caracteres, uma vez que 

essas qualidades não possuem nenhum poder de referência em relação ao que chamamos de 

mundo exterior. Desta forma, essas qualidades se sobressaem no processo do fazer, ou no 

“gesto que lhes deu origem”. 

O modo como o artista pintou o quadro, ou a sua performance, se transforma na 

própria obra de arte. Durante a produção de sua pintura, essas qualidades ficam registradas na 

obra, permitindo a verificação dos vestígios que possibilitam detectar a origem das diferenças 

de qualidade. 

Esses vestígios não só permitem analisar a performance do artista, mas também as 

marcas físicas deixadas na qualidade das formas. 

 

 No Ocidente, a action painting norte-americana foi, antes de tudo, a 

elevação das marcas do ato físico de pintar à condição da arte, o que está 

magistralmente expresso na obra de Pollock. (Ibidem, P.217). 

 

Lucia Santaella (2001) enquadra este tipo de qualidade na pintura de Pollock como um 

acontecimento singular, que valoriza a performance no momento do fazer, a marca do gesto. 

Assim como as obras de Marcel Duchamp que eram deslocadas de seu uso cotidiano 

para exposições de arte, e desta maneira ganhavam significados inesperados, o artista desta 

forma fazia de seu gesto um ato. 

A grande diferença entre a obra de Jackson Pollock e os ready-mades de Marcel 

Duchamp, é que o deslocamento deste tipo de pintura para a esfera das “artes” não somente 

gera significados novos e faz do gesto um ato, mas exalta o próprio gesto do artista como a 

própria obra de arte. 

A marca qualitativa do gesto indica o modo de produção como a própria qualidade 

visual. 

 

[...] é um aspecto que domina nas formas visuais não-representativas 

porque não sendo referenciais, não indicando nada que está fora delas, 

essas imagens só tem o poder de indicar sua própria qualidade. (Ibidem, 

p.218). 
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E por mais que essa marca do gesto, ou a ação do pintor enquanto “derramava” a tinta 

na tela, possa parecer espontânea e caótica, essa ação criativa e de pura energia simbiótica 

entre corpo e espírito, não escapa das leis físicas e fisiológicas do gesto. 

Nem a mais primitiva das pinturas, ou um desenho infantil foge à essas leis. 

 

Por trás da aparência caótica, da distribuição casual dos pigmentos 

salpicados e borrifados nas telas de Pollock ou de quaisquer outros 

artistas cujas obras se centram no gesto de deixar a tintas escorrerem 

livremente, existe um aprendizado atento da velocidade que cada tipo de 

tinta tem para escorrer e, sobretudo, do tempo que cada tipo de tinta 

leva no seu trajeto para secar. É da observação do comportamento 

puramente físico das tintas que o artista aprende a desenvolver um 

sentido instantâneo da configuração visual. Não obstante o frenesi de 

seus movimentos e em meio à profusão caótica das tintas, Pollock via, 

nas suas telas, o equilíbrio na distribuição da textura e a liberdade 

suficiente que os elementos de forma e cor deixavam um para o outro. 

(Ibidem, p.220). 

 

Nas formas visuais, por meio desta marca do gesto, ou performance do artista, se 

constrói uma intersecção das matrizes visual e sonora,  apontando analogias com a origem da 

fonte do som, que é inalienável na música. 
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6. PERFORMANCE 

 

 

Este capítulo tem como propósito desenvolver o conceito de performance no sentido 

puro da expressão, como função primordial do espaço e do tempo. Abordando também os 

conceitos usados originalmente para o teatro e as definições pertinentes da arte de 

performance e do happening no que se refere à ação do artista. 

A definição pura e simples da palavra revela a essência de qualquer conceito que possa 

estar relacionado com a palavra performance: per.for.man.ce (fór) sf (ingl) 1 Realização, feito, 

façanha. 2 Atuação, desempenho.
10

 

A linguagem da performance tem que ser compreendida e contextualizada no período 

pós segunda guerra. Na sociedade em que viviam Jackson Pollock e John Coltrane, a pós-

modernidade com intensas transformações tecnológicas e sociais, que redefinem os gestos 

artísticos relacionados ao modernismo quando diferentes formas de expressões artísticas 

surgem causando estranhamento. 

A modernidade serviu de alicerce para a pós-modernidade, que se opunha e negava os 

valores do modernismo. 

Favaretto (2003) argumenta que “uma arte não é contemporânea apenas porque é 

recente e mesmo presente. Contemporaneidade pressupõe a ultrapassagem das categorias 

modernas” 
11

. 

A arte pós-moderna parte no sentido do invisível, do intelectual, e a obra de arte já não 

é mais a arte, no contexto clássico e formal de sua compreensão, mas uma proposição, uma 

idéia, uma ação.  

 

A expansão das artes plásticas em direção ao território do invisível, do 

irrepresentável questionava a sedimentação do pensar artístico e 

reclamava novas proposições estéticas e ao mesmo tempo sugeriu uma 

nova perspectiva da leitura da historia das artes. (COHEN, 2009, p.16). 

 

                                                
10  Dicionário da Língua Portuguesa Michaelis. 
11

 FAVARETO, Celso. O evento, Arte do tempo. Revista Sexta Feira, Hedra, n. 5, 2003. p. 113-117. 
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O conceito embrionário de performance como espaço de liberdade, de expressão e de 

investigação, é espaço do ritual performático, cujo método permite e estimula a conjunção 

entre diferentes linguagens, herança das vanguardas européias da primeira metade do século 

XX, principalmente o Dadaísmo. 

 Desta maneira, o termo performance deve ser entendido e aplicado a uma experiência 

estética e semiótica de novas possibilidades, novos rumos e não uma linguagem  

independente.  

Ao investigar as possíveis linguagens da performance, enveredamo-nos por muitos 

caminhos, mas a performance na sua essência se afasta das definições ou qualquer tipo de 

rótulo. A performance em sua pureza é uma linguagem que se forma a partir de duas 

linguagens, formando uma terceira  que começa a experimentar a relação do espaço e do 

tempo e suas variações. 

Tem como característica a liberdade e a anarquia, no sentido filosófico do retorno da 

criação artística livre, dinâmica, sem limites. 

Como bem registra Renato Cohen em seu livro “Performance como Linguagem” 

(2009), uma importantíssima contribuição literária  sobre o assunto: “Para caracterizar uma 

performance, algo precisa estar acontecendo naquele instante, naquele local” (Ibidem, p.28). 

Portanto, a performance é uma função do espaço-tempo, caracteriza-se como uma 

expressão cênica, mas, principalmente, performance é acontecimento. 

O princípio da ação se caracteriza pela necessidade de transcender ao objeto, ir além 

do produto final, tendo como clímax o caminho, o processo, configurando assim o artista não 

só como sujeito, mas como forma e instrumento da sua arte. 

Para que a performance se constituísse como linguagem, considerando esta uma 

linguagem híbrida, alguns movimentos artísticos foram fundamentais, como por exemplo: o 

Futurismo Italiano, o Dadaísmo , o Surrealismo, a escola de arte Bauhaus e a própria Action 

Painting.  

 

Poderíamos dizer, numa classificação topológica, que a performance se 

colocaria no limite das artes plásticas e das artes cênicas, sendo uma 

linguagem hibrida que guarda características da primeira enquanto 

origem e da segunda enquanto finalidade. (Ibidem, p.30). 
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6.1  PERFORMANCE COMO PROCESSO 

 

 

A performance como arte que se tornou vanguarda no século XX tem suas raízes no 

século anterior, quando a peça de Alfred Jarry, Ubu Rei, que não somente quebrou os paradigmas 

dramáticos de sua época mas estarreceu Paris com suas inovadoras técnicas de entonação das 

vozes e de seus figurinos. 

Em 1910 as Noites Futuristas, ou Seratas, que eram apresentações que quase sempre 

acabavam em confusões e pancadarias, e reunia poesia, música, dança e teatro e, é claro, a leitura 

de manifestos.  

Neste trecho do Manifesto de Marinetti, um dos fundadores do movimento futurista 

italiano, podemos perceber o tom violento e revolucionário quando este convida os artistas a: 

 

[...] cantar o amor ao perigo, o hábito pela energia e pelo destemor, e 

exaltar a ação agressiva, a insônia febril, o passo dos corredores, o salto 

mortal e a potência de uma bofetada. ( apud GLUSBERG, 2009, p.13). 

 

Sob a influência dos futuristas surge em 1912 em Moscou, um movimento que reunia 

artes plásticas, literatura, música e espetáculos cênicos. Liderados pelos pintores e poetas, com 

destaque para Vladimir Maiakovski que teve enorme sucesso com suas peças teatrais, os artistas 

andavam pelas ruas como se estivessem em plenas performances artísticas. E de fato estavam: 

 

Eles andavam nas ruas com os rostos pintados, usando cartolas, jaquetas 

de veludo, brinco nas orelhas e rabanetes ou colheres nas casas de botão. 

O Artista- diziam eles num manifesto publicado em 1913 - é um 

monarca, mas também é um jornalista e um decorador. (Ibidem, p.14). 

 

Mas foi em 1916 que todas as tendências artísticas se concentraram em um movimento: o 

Dadaísmo. 

Formados na maioria por jovens que estavam fugindo de seus países devido a primeira 

Grande Guerra, o Dadaísmo sempre teve um caráter internacional, se espalhando facilmente pela 

Europa, principalmente ao final da guerra. 

Os dadaístas procuravam refugio na pacífica Suíça, e foi em Zurique que tudo começou, 

mais especificamente no Cabaret Voltaire. 

Em um pequeno espaço onde os freqüentadores eram poetas, pintores, atores, músicos e 

todos os tipos de artistas da época viviam juntos em manifestações e atuações artísticas que 
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oferecia ao público experiências diversas com a arte e uma busca mais conceitual pela idéia da 

arte e tudo que a envolvia.  

E com apresentações artísticas irreverentes que chocava a platéia, era exatamente o que 

buscavam, pois acreditavam que assim iriam mudar o pensamento sobre a arte e renovar o 

sentido dela. Foi divulgado um material informativo que circulou pelas ruas falando sobre “um 

centro de entretenimento artístico”, enfatizando o modo de criação e relação com o público, 

formando um espaço cheio de surpresas aberto a novos conceitos e pensamentos envolventes. 

O programa do cabaré incluía leitura de poemas, execuções musicais, improvisos 

artísticos e exibições de pinturas, uma verdadeira maratona de performances juntando diversas 

áreas da arte. 

Artistas como o dramaturgo alemão Hugo Ball, fundador do Cabaret Voltaire, os 

romenos Tristan Tzara e Marvel Janco, o alsaciano Jean Arp e também alemão Richard 

Huelsenbeck  eram os organizadores do movimento. 

Neste espaço formou-se um grupo de jovens artistas e escritores que tinham por objetivo 

criar um centro de entretenimento artístico.  

Em apenas cinco meses de existência o cabaré serviu além de dança, música, jogos, 

poesia e até rituais que eram apresentados de forma única, como um dia especial, um 

acontecimento que criavam o ambiente repleto de sensações que afloravam todos os sentidos. 

  Também apresentavam espetáculos visando uma provocação que se criava uma 

manifestação com muitas vozes pelo lado do público que reagia ao espetáculo provocativo. 

Estava lançada a semente que geraria outros movimentos artísticos nas principais escolas de arte 

da primeira metade do século e o posterior desenvolvimento da performance. 

Os próprios idealizadores da criação do Cabaret Voltaire relatam experiências de um 

espaço performativo em substituição à idéia de contemplação a obra de arte.  

 

No palco de uma taberna festiva, multicor e heterogênea, vêem-se várias 

figuras peculiares e bizarras representando Tzara Janco, Ball, 

Huelsenbeck, madame Hennings e este vosso humilde servo. Um 

pandemônio total. As pessoas ao nosso redor estão gritando, 

gargalhando e gesticulando. Nossa resposta são suspiros de amor, 

saraivadas de soluços, poemas, mugidos e miaus de bruitistas medievais. 

Tzara está forçando as nádegas para trás como uma dançarina oriental. 

Janco está tocando um violino invisível, e parece exagerar em mesuras e 

trejeitos. Madame Hennings, com rosto de madona, está sentada com as 

pernas em spaccato. Huelsenbeck está batendo sem parar no grande 

tambor, com Ball acompanhando-o ao piano, pálido como um fantasma. 

Deram-nos o título honorário de niilistas.  (texto de Jean Arp apud  

GOLDBERG, 2006, p. 50). 
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Diferenciando dos outros períodos artísticos, este espaço de criação coletiva 

proporcionou questionamentos sobre as linguagens e seus limites entre elas. Desta forma, 

artistas de diversas áreas se comunicavam entre si, entre o público e suas idéias, entre 

diferentes meios, materiais e modos de criação. E era nestes acontecimentos que a 

classificação de obra de arte vivia seu maior questionamento. 

O fim do movimento dadaísta como atividade acontece em meados de 1921, e apesar 

de sempre manter o firme propósito de total liberdade de expressão, dissidências ideológicas, 

manifestações públicas e discussões violentas contribuíram para o encerramento das 

publicações do movimento. 

Muitos artistas do Dada se juntaram mais tarde em Paris e formaram um grupo 

altamente intelectualizado e bem organizado, conhecido por movimento Surrealista. 

Bem diferente do dadaísmo, que fazia suas reuniões espontaneamente no Cabaret 

Voltaire, os surrealistas eram escritores e artistas plásticos que formaram um grupo fechado 

com fortes teorias doutrinárias. Seu principal articulador era o escritor André Breton, que 

considerava como precursores ideológicos do movimento Lautréamont, Trotsky e Freud; este 

último com forte influência devidos aos seus estudos do subconsciente. 

Apesar de ser um grupo fechado, os surrealistas pretendiam, e o faziam com certa 

freqüência, incluir artistas contemporâneos que, mesmo que não tivessem  nada com o 

movimento, criavam obras com estilo semelhante aos dos membros do grupo. Pintores como 

Marc Chagall, Pablo Picasso, Paul Klee e Joan Miró foram considerados pelo grupo como 

surrealistas. 

O último grande artista a incorporar o grupo dos surrealistas foi Salvador Dalí, levou 

às últimas conseqüências as técnicas de pintura autônoma, técnica esta que teve papel singular 

no caráter de espontaneidade e improvisos nas performances. 

Obcecado e fanático pelos estudos psicanalíticos de Freud, Dalí desenvolveu seu 

próprio método de criação surrealista, chamando-o de “método crítico-paranóico”. 

A escola de arte Bauhaus, na Alemanha, teve também uma enorme importância no 

desenvolvimento da performance, já que promovia diversas experiências no campo cênico e 

plástico. Ou mesmo os espetáculos em Paris de Sergei Diaghilev, que combinava dança, música 

e artes visuais, rompendo com a estrutura acadêmica no balé. 

Com o início do conflito na Europa o desenvolvimento da performance se voltou para os 

Estados Unidos, com a formação de centros de pesquisa como a Black Mountain College. A 

proposta da escola era desenvolver pesquisas em artes com a ajuda da experiência dos europeus. 

Muitos artistas se tornaram professores na América e a lapidação de jovens artistas é eminente.  
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Um dos expoentes no desenvolvimento da performance era aluno da Black Mountain 

College: John Cage. Músico que fazia experimentos com sons e ruídos, inclusive da platéia. Sua 

proposta era juntar o teatro, a poesia, a pintura, a dança e a música, e com isso formar uma outra 

linguagem artística. 

Mas para analisarmos a performance como processo temos que focar no movimento 

dadaísta, não só pelo espaço performático mas também pelo seu caráter anárquico e liberal, 

que permitia inusitadas experiências e estudos artísticos.   

É fato que Marcel Duchamp já havia desenvolvido seus ready-mades e dado uma 

contribuição inegável para a América, participando do Armory Show e principalmente 

expondo sua famosa Fonte no Salão de Independentes de Nova Iorque em 1913. 

Herschel B. Chipp (1996) destaca a importância de Duchamp para o desenvolvimento 

das artes na América, especialmente para a cidade de Nova Iorque: 

 

Antes mesmo da fundação do Dada, porém, Marcel Duchamp (1887-

1968) se lhe antecipara com seus ligeiros ataques às idéias tradicionais. 

Quando esteve em Nova York, durante a Primeira Guerra Mundial, 

Duchamp continuou a trabalhar numa serie de ‟Feitos por Atacado‟, que 

se tornaram então uma espécie de pedra de toque da admiração 

contemporânea pelo lugar-comum e pelos objetos baratos. Sua 

permanecia nos Estados Unidos foi muito atuante: dirigiu varias 

revistas, fez um, filme abstrato, inventou jogos de palavras, tudo num 

espírito de ironia bem-humorada, semelhante ao do grupo de Zurique. 

(Ibidem, p.372).  

 

De volta à questão do espaço performático que a liberdade de criação dadaísta construía, 

misturando uma volta ao naturalismo com seu caráter niilista e anárquico, o que causava a 

indignação de muitas pessoas da platéia. Como podemos ver nesta crítica dos ciclos parisienses 

ao movimento: 

 

Com o mau gosto que os caracteriza, desta vez os dadaístas se utilizaram 

de táticas oriundas do terrorismo. A cena aconteceu num sótão, com 

todas as luzes apagadas. De uma tampa aberta, se escutavam gemidos. 

Algum engraçadinho, escondido atrás de um armário, xingava o público. 

Os dadaístas, de avental branco, iam e vinham no palco: Breton 

mastigando fósforos, Ribemont-Dessaignes gritando a todo instante-

„chove sobre a caveira‟ , Aragon estava engaiolado, Soupault brincava de 

„esconde- esconde‟ com Tzara, enquanto Benjamin Péret e Serge 

Charchoun brincavam de se estapear as mãos[...] (GLUSBERG, 

2009,p.19). 

 

Um dos fatos mais relevantes na herança dadaísta no desenvolvimento da performance 

como processo é a interação entre artista e público, que é essencial para o acontecimento da 

performance. 
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Sendo assim, ampliaremos um conceito cênico, uma tríade fundamental de Guinsburg 

(1980): “a expressão cênica é caracterizada por uma tríade básica. (atuante-texto-público) 

sem a qual ela não tem existência”. 

Os gritos, os movimentos corporais, são reações do público em uma manifestação 

dadaísta, aspectos especialmente evidenciados quando pensa-se na forma de recepção desta 

manifestação artística. Pois ela nasce de uma relação entre indivíduos, não podendo ser praticada 

de forma isolada, e sim performática. Um laboratório da performance como linguagem.  Mais 

uma vez pode-se observar o ato da manifestação e não somente uma obra. Encontra-se no 

Dadaísmo o ato da provocação como a própria obra de arte: 

 

Pugilismo resumido: dança cubista, figurinos de Janco, cada homem seu 

próprio grande tambor na cabeça, barulho, música negra/ trabatgea 

bonoooooo oo ooooo/5 experimentos literários: Tzara de fraque fica de 

pé diante da cortina, completamente sóbrio para os animais, e explica a 

nova estética: poema ginástico, concerto de vogais, poema sonoro, 

poema estático, organização química de idéias, Biriboom, biriboom 

saust der Ochs im Kreis herum [o boi corre por um ringue] 

(Huelsenbeck), poema vocálico aaò, iço, aii, nova interpretação a 

loucura subjetiva das artérias a dança do coração sobre queimar 

edifícios e acrobacias na platéia. Mais gritos de protesto, o grande 

tambor, piano e canhão impotente, roupas de papelão rasgadas o 

publico lança-se em febre puerperal interromper. Os jornais 

insatisfeitos poema simultâneo para 4 vozes + obra simultânea para 300 

idiotas irremediáveis. (Tristan Tzara/ Crônica de Zurique, apud 

GOLDBERG, 2006, p.54). 

 

Assim, fica evidente o objetivo de provocação das manifestações que enfatizava o 

momento, o fazer, superando a preocupação da mensagem a ser transmitida, “A ação do artista 

sustentava-se como mensagem estética por si mesma e o seu registro residual ou documental 

representava um epifenômeno.” (COHEN, 2009, p.15). 

Um dos aspectos mais evidenciados na performance é, segundo Cohen (Ibidem, p. 66) 

a intenção de passar do what para o how (do que para o como). De acordo com Cohen, isto 

acontece quando o discurso racional não se faz presente no ato da performance, valorizando 

não o objeto, ou a cena,ou mesmo um quadro; e sim como “aquilo” está sendo feito. 

Esta característica gera uma mudança de percepção que envolve todo um processo 

sensorial de recepção das informações, que passam a ser menos intelectualizadas e mais 

emotivas. 

 

A eliminação de um discurso mais racional e a utilização mais elaborada 

de signos fazem com que o espetáculo de performance tenha uma leitura 

que é antes de tudo uma leitura emocional. Muitas vezes o espectador 
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não „entende‟ [porque a emissão é cifrada] mas „sente‟ o que está 

acontecendo. (Ibidem, p.66). 

 

 Ainda segundo o autor, essa intenção reforça uma das características principais da arte 

da performance e de toda a live art, que é de reforçar o instante e romper com a representação.  

A produção e a recepção de uma obra como a performance são coletivas, assim cria-se 

um novo ritual, a valorização do processo como arte, necessário pela nova concepção artística, 

definida como práxis vital  por Burger (2008).  

A performance, ou o desempenho do artista como atividade na dimensão de práxis, isto é, 

como atividade livre, universal, criativa e autocriativa que transforma o mundo e ao mesmo 

tempo o próprio homem, se torna a atividade vital, o ato primordial de manutenção da vida, a 

mediação entre o ser e a natureza. 

 

 

 

6.2 PERFORMANCE E INTENSIDADE 

 

 

“O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade 

com que acontecem.” FERNANDO SABINO 

 

A palavra intensidade pode ser relacionada a diversas situações e fenômenos, como 

por exemplo, a intensidade luminosa, que pode ser a medida da percepção da potência emitida 

por uma fonte luminosa em uma dada direção; ou a intensidade sonora que se refere à 

percepção da amplitude de uma onda sonora, ou seja, seu volume. De acordo com o 

dicionário da Língua Portuguesa Michaelis, intensidade é definida como: 

  

s.f. Qualidade de intenso. Expressão do valor numérico de uma 

grandeza: intensidade de uma força. Quantidade de eletricidade 

produzida por uma corrente contínua durante a unidade de força. 

Fonética. Maior ou menor grau de força expiratória com que se 

pronuncia um som, a qual acusticamente se manifesta na maior ou 

menor amplitude das vibrações. [É pela intensidade que se podem 

distinguir sons com o mesmo timbre, tom ou quantidade]. ( op. cit.). 

 

 

A condução de energia como práxis vital é um processo que exige força, 

intencionalidade no domínio das linguagens artísticas e principalmente a intensidade 

empregada no ato da performance.  
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Desse modo, adotaremos a definição de Brugger (1969) para intensidade : 

 

É a grandeza da qualidade ou o grau em que um sujeito participa de um 

modo de ser. Devemos distinguir entre a grandeza da qualidade e a 

grandeza do sujeito da mesma, p. ex., maior ou menor superfície 

luminosa; maior ou menor intensidade de luz numa superfície de 

extensão invariável. Enquanto a intensidade de qualidades espirituais só 

pode ser medida em sentido impróprio, as qualidades corpóreas e 

mutáveis estão sujeitas à medição propriamente dita, isto é, ao 

conhecimento numérico dimensivo. O número indicador da grandeza da 

qualidade chama-se grau ou grau de intensidade. A intensidade mede-se 

ou por efeitos mensuravelmente comprováveis, p. ex., a dilatação pelo 

calor, ou por causas mensuravelmente conhecidas, p. ex., a intensidade 

luminosa (p. ex., de velas). A grandeza do efeito permite inferir a 

grandeza da força (intensidade = força). Os números, com que se mede a 

intensidade, são primariamente apenas ordinais, mas também se podem 

estabelecer números proporcionais. ( Ibidem, p.449). 

 

Sendo assim, este ato possibilita ao homem a transformação da natureza e, 

principalmente a transformação de si mesmo e de suas percepções e relações sociais, porque a 

atividade vital lhe dá condições de ser criador e autocriador, um ser da práxis. 

Portanto, a performance do artista como práxis não se limita, a uma dimensão prática 

apenas do fazer, da ação, mas sim um processo vital que se torna objetivo e ao mesmo tempo 

subjetivo:  

 

A atividade prática humana é tal, propriamente, quando transcende 

desse aspecto subjetivo, ideal, ou, mais exatamente, quando o sujeito 

prático transforma algo material, exterior a ele, e o subjetivo se integra 

assim num processo objetivo. (VAZQUEZ, 1977, p.241). 

 

Desta forma, podemos nos referir a este processo, no qual o homem diferentemente de 

todos os outros seres, torna-se criador e produto da cultura, por meio de 

apropriação/objetivação. 

 O homem através de sua práxis vital, ao apropriar-se da arte coloca não apenas no ato 

de fazer, mas na própria arte, sua intensidade, sua emoção, seus desejos, sua criatividade e sua 

energia, ou seja, o seu modo de ser. Ele objetiva-se na ação, se apropriando do momento, 

caracterizando nele um conteúdo humano, e nesse processo, o instante não é mais apenas um 

elemento do tempo, mas torna-se um produto objetivo-subjetivos da ação do homem, 

permitindo a criação de uma sobrenatureza humana, uma nova relação de qualidade 

controlada pela intensidade. 

As vanguardas artísticas sempre procuraram representar o cotidiano na arte, torná-lo 

indissociável da vida.  As manifestações dadaístas eram intensas e faziam da provocação ao 

http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=791
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=587
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=743
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=600
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=3153
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=604
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=620
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=988
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=3651
http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=941
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público o objetivo do movimento artístico.  E este corpo de muitas vozes proporcionou muita 

agitação na criação de uma arte envolvente e experimental.  

Estas experimentações provocativas são vistas como estrutura da proposta artística do 

dadaísmo. Contudo, fica claro que a preocupação deste grupo não era ao conteúdo das obras 

de arte, mas da transformação da instituição arte e o aspecto produção/recepção. Quando uma 

obra de arte tem o caráter de sua produção individualizada e relacionada diretamente com a 

instituição arte, ela perde seu contato com o mundo, com a realidade cotidiana. 

 

Uma manifestação dadaísta não possui caráter de obra, não obstante se 

tratar de uma autêntica manifestação da vanguarda artística. Não se 

supõe, entretanto, que os vanguardistas não tenham produzido obra 

alguma, e que, em lugar delas, houvessem colocado eventos 

momentâneos. Na verdade, a categoria de obra de arte não é destruída 

pelos vanguardistas, mas totalmente transformada. (BURGER, 2008, 

p.108). 

 

A obra de arte se transforma na própria intenção vanguardista de arte como práxis 

vital. Assim como ocorreu com A Fonte de Duchamp, que causou o questionamento da arte, 

sendo exposta e tornando-se peça de museu. Assim como ocorreu também com as obras de 

John Coltrane e Jackson Pollock, que criaram um enorme estranhamento no meio artístico até 

serem entendidas como vanguardas paradigmáticas. 

Deve-se observar dentro de um processo histórico para que estes movimentos sejam 

vistos como vanguardas históricas que superaram a força da instituição arte. Modificando 

assim, a ideologia dos conceitos artísticos, uma contribuição importante, pois se refere ao real 

entendimento da instituição arte como tal.  

Ou mesmo os conceitos da relação arte/objeto, no momento em que não há mais 

definição concreta e muito menos mercantil na arte. 

A própria relação se transforma para objeto/ meio(processo)/ arte – assim como os 

suportes materiais e o espaço expositivo, que vai além das paredes e telas.  Pode-se considerar 

que o meio, ou processo, se torna na verdade o desempenho do artista, ou sua performance. 

Dialeticamente, por um lado ela constitui o conjunto dos valores reconhecidos nas 

vanguardas artísticas, e definindo sua razão de existência na práxis vital - sua relação e 

contato entre arte e vida.  

Por outro lado, ela perde esta relação no instante em que estes mesmos valores se 

institucionalizam, como por exemplo, a transição da performance como processo para o 

happening e a arte de performance. 
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6.3  PERFORMANCE NO JAZZ  

 

 

“A primeira performance musical do ser humano não poderia ter sido 

outra coisa senão uma livre improvisação” DEREK BAILEY  

 

O jazz possui em suas raízes um dos conceitos mais viscerais da performance: o 

espetáculo, o entretenimento que se serve do gesto e se torna a própria mensagem. 

Jazz é música visual, já insinuava o crítico alemão Joachim- Ernest Berendt em 

referencia a André Hodeir, que afirmava que “o jazz, mais do que a música européia, é 

tocado com o corpo, com todo o corpo.” ( apud CALADO, 2007, p.259). 

A velha afirmação de que para se entender o jazz deve-se vê-lo ao vivo é fortemente 

embasada nas origens do jazz, quando os negros trazidos para a América misturaram suas 

músicas de trabalho, ou work songs, com sua religiosidade. Dessa fusão formou-se a música 

gospel, que era entoada pelo pregador e respondida pela congregação. 

Os spirituals funcionavam como mantras, mais lentos e solenes que o gospel, eram 

entoados com o intuito de se atingir um estado de graça. Ou mesmo os elaborados funerais 

negros que eram realizados no berço do jazz, a cidade de New Orleans. 

Do lado mais profano do jazz temos os minstrel shows, que na segunda metade do 

século XIX faziam grande sucesso com seus espetáculos que misturavam números circenses, 

excentricidades artísticas, músicos e humoristas. 

Para conceber o jazz como performance se faz necessária a abordagem de alguns 

fatores, entre eles a relação do artista com o público,  a relação do músico com seu 

instrumento e tendo um destaque especial: o improviso.  

O jazz sempre teve um forte caráter teatral, no sentido de que para existir a 

performance musical é imprescindível a existência da platéia. 

Da mesma forma que para o espectador de jazz não basta apenas ouvir a música, deve-

se percebê-la com todos os sentidos possíveis, principalmente com a visão. 

 

Ali estão os músicos tocando o seu “jazz” para uma platéia – todos em 

plena integração. No entanto, a dimensão total desse fenômeno só pode 

ser percebida quando se está presente, in loco. (Ibidem, p.24). 
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A relação do artista com o público é direta e extremamente sensorial, gerando um 

fluxo intenso e contínuo de troca de informações e novas significações. O crítico de música 

Jean Robert Masson coloca o jazz muito próximo do conceito cênico de Jacó Guinsburg 

(1980), citado no capítulo 6.1, colocando o jazz como algo indissociável do espetáculo: 

 

Elemento isolado em meio a eventos complexos e diversificados da 

história do jazz em marcha através das gerações e dos estilos, o 

Espetáculo não traz tanto de claridade sobre a vida profunda das formas 

jazzísticas quanto nos oferece como um alto privilégio, ao abrir uma 

comunicação direta mas provisória entre as três pessoas da Santíssima 

Trindade do Jazz – a música tocada, aquele que a toca, aquele que a 

escuta ser tocada. É ela que confere ao Espetáculo seu valor, 

independentemente da qualidade intrínseca da música. (apud 

CALADO,2007, p.26). 

 

O crítico ainda afirma que o jazz “é por excelência Espetáculo”, porque contém a 

comunicação direta do artista, obra e público, tornando-se assim o espetáculo de jazz “por 

definição uma encenação, um cerimonial”. 

Os shows de jazz, as jam sessions sempre tiveram uma mítica na criação do ambiente 

que era formado a cada noite, de acordo com as formações dos grupos e suas performances. 

 O escritor beat e fã de jazz, Jack Kerouac relata em sua obra prima On the Road o 

ambiente performático que se formava nas apresentações: 

 

Era um saloon ordinário e empoeirado com um pequeno tablado no 

fundo servindo de palco, os rapazes se acotovelavam lá em cima,com os 

chapéus enfiados até a altura dos olhos, tocando jazz acima das cabeças 

da platéia, um lugar louco; (...) o maravilhoso saxofonista soprava até 

atingir o êxtase, era um improviso plenamente soberbo com riffs em 

crescendos e minuendos que iam desde um simples “ii-yah!” até um 

louco “ii-di-lli-yah!”, flutuando com furor e acompanhados pelo rolar 

impetuoso da bateria toda queimada por pequenas baganas fumegantes 

e que era martelada com fervor por um negro brutal com pescoço de 

touro que estava pouco se lixando para o mundo exterior, apenas 

surrando ininterruptamente seus tambores arruinados,bum-bum, ti-

cabum,bum-bum. O alvoroço causado pela música, a confusão sonora, a 

cascata de notas, mas o saxofonista dominava a situação, todos estavam 

vendo que ele a dominava.(...) todos imploravam, com gritos e olhares 

desvairados, para que o saxofonista mativesse o mesmo ritmo, e ele se 

contorcia, se inclinava até os joelhos e voltava a erguer-se com o sax, 

combinando esses movimentos com o lamento agudo que flutuava acima 

do furor incontido da platéia. (apud CALADO, 2007, p.23). 

 

A relação do artista com seu instrumento musical é uma característica marcante no 

mundo do jazz. O tipo de instrumento escolhido pelo artista e a simbiose formada com ele 

transforma o artista e sua performance em algo singular, pessoal e único. 
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Na verdade, o instrumento é para o jazzman um prolongamento de seu 

corpo e de sua voz. No jazz, o que importa não é necessariamente a nota 

musical afinada, mas o som, os efeitos, não a palavra, mas a expressão. 

(Ibidem, p.31). 

 

Ainda sobre a relação do músico com seu instrumento: 

 

A relação com o instrumento é básica para o jazzman. É através dela que 

o jazzman obtém uma maior expressão de seus sentimentos, emoções e 

concepções musicais. Seu corpo e o instrumento praticamente se fundem, 

formando um todo único (...) o estático papel social de jazzman é ativado 

pela relação dinâmica com o instrumento, revelando sua potencialidade 

de alcançar um nível semelhante ao teatral. (Ibidem, p.53). 

 

Não importa o estilo ou a época em que o jazz foi criado, em síntese o jazz significa 

música improvisada, criada no momento. Sua maior qualidade foi se basear nas estruturas da 

música erudita ocidental e recriá-las à sua maneira. 

 

Um integrante de uma sinfônica, por exemplo, ao lado de mais de cem 

músicos, acaba por ver sua individualidade uniformizada. Obrigado a 

repetir freqüentemente um repertório–padrão – e se preocupando 

apenas com pequenos problemas técnicos individuais, como respiração 

ou dedilhado -, esse músico, em geral, acaba se assemelhando aos 

colegas. No jazz essa atitude é bem mais rara, pois um engajamento 

muito maior e pessoal é constantemente exigido do músico. (Ibidem, 

p.29). 

 

Uma das diferenças no que se refere à execução das obras musicais eruditas e do jazz é 

a liberdade formal na criação durante a performance: 

 

Nesta, a obra assume um caráter praticamente intemporal, pois o culto à 

fidelidade da escritura original exige uma repetição literal da partitura – 

como se a obra pudesse ser congelada através dos tempos. No jazz , o que 

vale é a relatividade da obra, seu caráter de pretexto para uma criação 

de momento.( Ibidem, p.44). 

 

A forma como tocar o instrumento, como criar os sons é a assinatura artística do 

músico de jazz. O improviso é o elemento mais definitivo na performance jazzística, abrindo 

caminho para uma música mais espontânea e livre para outras possibilidades. 

 

A improvisação, como, dissemos, é quase uma forma de composição e, 

por isso, esta intimamente ligada às características do toque do 

instrumentista que a cria, aos pequenos truques que cada um inventa 

durante a sua evolução técnica e , não menos, ao estado emocional, no 

momento, do executante. (Ibidem, p.45). 
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O Free Jazz foi o movimento mais radical do jazz, não somente pelas livres 

improvisações, mas pela reorganização rítmica e métrica e, principalmente pelas experiências 

no campo harmônico. 

 

Enquanto a música erudita passou séculos até romper com o sistema 

tonal, através do dodecafonismo no início do século, o jazz, em 

praticamente sessenta anos, chega ao free, que na década de 60 rompe 

com o tonalismo e as estruturas tradicionais anteriores.(...) 

particularmente interessante é o fato do jazz ter conseguido, apesar de 

todo um aprimoramento de suas formas e estilos, manter a característica 

da expressão em praticamente toda sua história.  A principal razão para 

esse fato encontra-se na improvisação, procedimento estrutural nessa 

música(...) Momento mais radical da história do jazz, que praticamente 

colocou abaixo todos os conceitos e estruturas anteriores, como a 

tonalidade, o metro e o beat regulares, a estrutura “tema- improviso-

volta ao tema”, …, o free erigiu como seu procedimento fundamental a 

improvisação livre, sem o respeito a temas, cadências ou sequências 

harmônicas. E essa liberdade acabou sintetizando-se no momento mais 

agressivo do jazz, onde os músicos “gritavam”, “urravam” e “ rugiam” 

com seus instrumentos até um verdadeiro estado de paroxismo e êxtase. 

(Ibidem, p.40). 

 

Em toda performance que se caracteriza como práxis vital, a intensidade se torna algo 

evidente e de suma importância, já que servirá de mediadora entre a natureza e a arte. 

As performances dos artistas do Free Jazz eram carregadas de intensidade e profunda 

emoção. Os jazzistas dessa época tiveram ao seu lado a liberdade total de expressão artística, 

o que nem sempre era entendido pelo público. Essas apresentações eram constituídas de um 

espírito singular, onde o inesperado se estabelecia como elemento performático fundamental, 

como podemos observar neste relato de uma apresentação de 1960 em Paris do saxofonista 

John Coltrane: 

 

[...] o saxofonista John Coltrane, enfrentando uma platéia hostil, 

constituída de pequenos-burgueses do jazz encravados no seu conforto 

intelectual, encontrou a energia interior e a audácia para ultrapassar 

seus limites costumeiros e enunciar brutalmente e com fúria, as regras de 

uma nova linguagem. O exemplo demonstra como o espetáculo, através 

da relação direta entre o jazzman e o público, influi concretamente sobre 

a música executada – a criada - no momento de sua ocorrência.” 

(Ibidem, p. 27). 

 

A imprevisibilidade sempre foi um elemento presente no jazz, elevada à máxima 

potencia no free jazz, o inesperado sempre se constituiu como um forte elo entre a linguagem 

cênica da performance e a linguagem musical do jazz. 

Durante o ato do improviso no jazz o músico além de interpretar a composição 

funciona simultaneamente como um novo compositor da obra, pois, quando improvisa , o 
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artista tem a disposição infinitas possibilidades de formar uma nova melodia, com base na 

combinação de notas, escalas e seqüência de acordes, e em relação aos ritmos, a improvisação 

possibilita inúmeras combinações e criações de novos ritmos que dão a peculiaridade nas 

melodias jazzísticas. 

Ao longo do jazz três maneiras de improvisar foram destacadas: a improvisação 

tradicional, original dos primeiros movimentos de jazz e se caracterizava por uma forte 

fidelidade à melodia original; 

A improvisação moderna que se formou com os estilos da metade do século XX como 

o Bebop e o Cool, nestes estilos a melodia era colocado em segundo plano, respeitando-se 

apenas a seqüência harmônica. 

E a mais radical de todas, a improvisação contemporânea, que com o Free Jazz cria 

uma liberdade absoluta de improvisação. O radicalismo do Free Jazz quebra todas as 

estruturas melódicas e harmônicas, que além de abrir possibilidades no campo da atonalidade 

derruba também a simetria rítmica e métrica do jazz. 

 O improviso como um todo, como performance e não apenas o improviso musical, ou 

o improviso gestual, é de fato um dos pilares do jazz, desde suas mais antigas raízes o jazz 

vem se relacionando com o teatro popular, sendo praticamente gerado nos palcos de teatros e 

cabarés. 

A característica mais dominante e responsável pela manutenção criativa do jazz é seu 

forte espírito e capacidade de integração de inúmeros elementos de outras culturas que são 

facilmente reorganizados em sua linguagem. 

E com o teatro não foi diferente, os elementos cênicos e também visuais, 

principalmente a pintura, exerceram papel significativo na constituição do que conhecemos 

hoje como linguagem do jazz. 

Alguns exemplos relatam os fortes vínculos formados pelo jazz, teatro e as artes 

plásticas, entre eles destacamos: 

 

[...] não que os artistas estivessem assumindo atitudes teatrais ou  que o 

pessoal do teatro estivesse imitando os artistas; o mundo da arte é que 

estava sendo alimentado por uma impressão dramática muito arraigada 

do artista, percepção que remontava aos surrealistas e suas viagens 

místicas[...] ( PERL, 2008, p.224). 

 

Esse vínculo pode explicar não só o caráter performático do jazz mas também o 

riquíssimo acervo artístico que se tornaram as capas dos álbuns de jazz, que eram verdadeiras 

obras de arte. As capas dos discos de jazz a partir de 1950 mostram a estreita relação do jazz 
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com as artes plásticas. Pintores e artistas gráficos ilustravam os discos de jazz, tornando até a 

audição de um disco uma experiência estética para ser percebido no mínimo pelos sentidos da 

audição e visão. As gravadoras contratavam artistas plásticos para criarem as capas dos 

discos, e não era raro os músicos participarem da elaboração visual dos discos, herança esta 

que foi herdada pelo rock n‟ roll. 

Alguns músicos elaboravam seus discos baseados em quadros de pintores, que foi o 

caso de Ornette Coleman, em seu já citado álbum intitulado Free Jazz, que se inspirou e 

utilizou na capa do disco uma pintura de ação de Jackson Pollock.  

 O fato é que nos anos 60, a liberdade melódica, rítmica e harmônica do free jazz 

aproximou e intensificou os elementos cênicos no jazz. Os espetáculos de jazz vão cada vez 

mais incorporar linguagens do teatro, se parecendo muito com os happenings. 

 

Costumeiramente, na realidade cotidiana, as expressões físicas e vocais 

constituem-se em “sinais imediatos” do psiquismo de um indivíduo. No 

entanto, a partir do momento em que tais gestos são desempenhados no 

palco, dentro de um contexto teatral, esses “sinais” passam a ser 

entendidos como “signos”, assumindo assim um caráter “semântico” e 

não mais “sintomático”, mesmo que a auto-expressão possa estar 

associada a esse gesto, agora transformado em teatro. (CALADO, 2007, 

p.49). 

 

 

   Fotografia: JOWCOL Music 

 

As performances musicais do artista John Colrane durante a década de 60 foram 

marcantes para a história do jazz, e de imensurável contribuição para as artes de um modo 

geral. Coltrane impressionava pela intensidade com que improvisava seus solos por mais de 

40 minutos, criando texturas e camadas de sons que se misturavam aos ruídos singulares que 

saiam de seu saxofone. 
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Suas performances eram levadas ao extremo, seu corpo transpirava continuamente e 

seus improvisos só acabavam devido ao seu esgotamento físico completo.  

 

 

Fotografia: Jean-Pierre Leloir 

 

Os relatos dão uma aproximada impressão dessas performances, que aconteciam em 

lugares prestigiados como o Lincoln Center de Nova Iorque, ou em lugares menores e 

simples, como no evento beneficente organizado por um amigo. Zane Massey, presente no 

evento, relata: 
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Lembro que eles entraram e já começaram a tocar. Foi muito intenso. 

Eu era bem novo, mas fiquei bastante emocionado com aquela música. 

Foi uma apresentação bem longa – Trane tocou por mais de uma hora.  

Eles tocaram por tanto tempo que havia poças de suor. Onde eles 

estavam – John, Jimmy, Elvin- havia água no chão, literalmente. (apud 

KAHN, 2007, p.217). 

 

 

 

Fotografia: Joe Alper 

 

O músico Dave Liebman descreve o show do Lincoln Center: 

 

Coltrane entrou no palco segurando a mao de Alice – com quase dez 

caras que  pareciam ter sido achados na rua, segurando sacolas de 

compra com sinos, chocalhos e pandeiros. Era [ o baterista] J.C. Moses e 

Rashied [Ali], e [o trompetista] Don Ayler e Albert Ayler [ e Sanders, 

Garrison e Carlos Ward]. E as pessoas ficaram muito animadas. 

Coltrane vai ao microfone e começa a entoar „ Om Mani Padme Om‟, 

que era- na época eu sabia um pouco dessas coisas- um pesado canto 

tibetano dos mortos. Alice começa a fazer um tremolo e o grupo balança 

os pandeiros e tudo mais, e as pessoas começam a se entreolhar achando 

aquilo esquisito. Então ele entra em „My Favorite Things‟. Toca a 

melodia por cima desse rubato retumbante e as pessoas aplaudem. Mas, 

é claro, depois da melodia não houve mais nada reconhecível e isso 

durou uma hora e quinze, ou pelo menos pareceu [ na verdade, foram 25 
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minutos]. Não estou exagerando: pelo menos metade do público se 

levantou e foi embora. Ele estava com a cabeça baixa, tocando perto do 

chão e naquele tempo ele abaixava, se ajoelhava e ficava longe do 

microfone. Era uma barragem de som. Eu estava ali com um grande 

amigo – íamos sempre juntos ver Coltrane. Estávamos mudo. Não 

consegui falar por uns dois dias. (apud KAHN, 2007, p.207). 

 

É perfeitamente coerente chamar o jazz de música para os olhos, evidenciando o 

incrível intercambio e similaridade entre os elementos estruturais da linguagem performática e 

da linguagem jazzística, que constitui uma escala enorme de graus de intensidade, percebida 

através de seus variados estilos e épocas. 

 

 

             Fotografia: JOWCOL Music 

 

Essa herança o jazz conseguiu difundir entre vários estilos musicais, facilmente 

percebida nos dias de hoje, onde os músicos há muito tempo utilizam mais do que o corpo e o 

instrumento para se expressarem. Elementos artísticos se combinam nas mais diversas 

linguagens nos figurinos, maquiagem, cenários, danças e os mais variados recursos 

tecnológicos. 
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6.4  PERFORMANCE NO EXPRESSIONISMO ABSTRATO  

 
 

 “Para mim o ato de pintar é sempre mais importante do que a coisa 

pintada." GEORGES BRAQUE 

 

O Expressionismo Abstrato tem fortes vínculos com a performance, inclusive vínculos 

embrionários, já que uma das características mais marcantes do movimento expressionista 

abstrato é o modo como as pinturas eram feitas. 

Mesmo seus métodos de composição eram verdadeiras performances incubadas no 

plano das idéias, apenas esperando a transição para o processo físico, como descreve o 

escritor nova-iorquino Jed Perl: 

 

 [...] é como uma fera ou um peixe sobre o qual se joga uma rede. O 

animal, usando uma força inesperada – não igual à minha força, mas eu 

não devia nunca tê-lo caçado se imaginasse que fosse tanta assim -, faz 

violentos esforços para contorcer-se e livrar-se sempre numa nova 

direção. [...] num parodoxismo, ele se ergue e toma uma posição 

desconhecida e contra sua natureza; rasga algumas cordas da rede [...] 

(Idem, 2008, p.188). 

 

As pinturas com público que De Kooning executava ou, mesmo a série de pinturas 

intitulada Mulher, em que ele modificava a cada dia detalhes do quadro, a performance como 

processo já tomava corpo para a Pintura de Ação, ou Action Painting. 

 

Sabemos por intermédio de Harold Rosemberg que „A obra-prima 

ignorada‟ ocupava os pensamentos de De Kooning no início dos anos 50, 

quando estava trabalhando na série Mulher. Hess acha que a obsessão 

do artista em apagar constantemente suas pinturas foi influenciada pelo 

exemplo de Frenhofer. (Ibidem, p.210).  

 

Frenhofer é o pintor balzaquiano que por anos tentou finalizar sua obra com perfeição, 

e ao final de tamanha obsessão sua obra se deforma, tornando-se um emaranhado de linhas e 

manchas irreconhecíveis. Apesar da importância de De Kooning, nenhum outro artista do 

Expressionismo Abstrato causou tanto impacto quanto Jackson Pollock. 

Seus métodos já foram descritos no capítulo referente ao artista, mas não podemos 

deixar de observar mais atentamente a intensidade empregada por Pollock durante a feitura de 

seus quadros, onde sua ação se sustentava como mensagem estética por si só, e a pintura 

“acabada” na tela representava apenas um registro residual. 
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A Action Painting era pintura de ação, instantânea e gestual. Seu caráter performático 

por natureza revelava a atividade criativa e a pura intensidade da energia física do artista. A 

ação do artista, tanto do corpo como do espírito, era percebida e revelada ao observador, ou 

público. Era a transformação do ato de pintar no tema da obra, e o artista em performer. A 

Action Painting capta a energia física da dança, a pintura evoca energia psíquica de 

contemplação. O êxtase se torna perceptível ao observar a obra, pois o artista transmite sua 

essência, seus sentimentos, sua alma dançante. 

Piet Mondrian em 1937 já destacava o processo do fazer a arte: 

 

Voltando à execução da obra de arte, observamos que ela deve 

contribuir para uma revelação dos fatores subjetivos e objetivos em 

mutuo equilíbrio. Guiados pela intuição, podemos atingir esse fim. A 

execução é de grande importância para a obra de arte; é por meio dela, 

em grande parte, que a intuição se manifesta e cria a essência da obra. 

(CHIPP, 1996, p.365). 

 

Uma grande proximidade entre pintores, músicos de jazz e atores também foi decisivo 

para o desenvolvimento da pintura de ação. Esse envolvimento já era comum na época do 

início da Black Mountain College, onde pintores, poetas, músicos e atores tinham um contato 

muito próximo. Não é por acaso que o período conhecido como a Idade de Ouro do Teatro de 

Nova York foi na mesma época em que a pintura americana, mais precisamente a pintura 

nova iorquina, teve seu apogeu e glória. 

Eram muitos os pintores com envolvimento direto nas linguagens do teatro: 

 

A lista dos artistas envolvidos com o teatro e, especialmente, a dança, era 

longa. Franz Kline fez um pano de fundo para a Campanhia de Dança 

Merle Marsciano em 1960. Ellsworth Kelly desenhou figurinos e um 

cortina de boca de cena para balé Tablet, de Paul Taylor, apresentado 

em Spoleto, em 1960, e figurinos para Lento (1968), do mesmo 

coreógrafo, evocando as ousadas divisões do corpo que Matisse havia 

usado em seus desenhos para o balé de Leonid Massin, Vermelho e 

negro, em 1938. Os cutouts de Alex Katz – que examinaremos melhor 

adiante – foram usados nos cenários para George Washington atravessa 

o Delaware, de Kenneth Koch; Katz também fez outros trabalhos para a 

campanhia de dança de Paul Taylor. Robert Rauschenberg foi designer- 

residente durante dez anos na companhia de Mercê Cunningham, desde 

meados dos anos 50; os cenários com pintura salpicada de Rauschenberg 

para o balé de 1958. Summerspace, foram acontecimentos marcantes 

para o ressurgimento do interesse por Monet. Cerca de dez anos antes, 

em 1947, Cunningham criou As estações para Ballet Society, uma das 

organizações precursoras do New York City Ballet; o espetáculo contou 

com cenários de Noguchi, que já tinha desenhado uma capa para a 

revista View e no ano seguinte trabalhou com Balanchine em Orfeu. 

Noguchi, cuja longa colaboração com Martha Graham se iniciara em 

1935, interessava-se por combinações grandes o suficiente para 

ocuparem todo o proscênio do palco. (PERL, 2008, p.226). 
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Na área musical, o jazz também era extremamente próximo da pintura nova iorquina: 

 

A pureza dos artistas do grande jazz fascinava os jovens pintores e 

escultores em parte porque essa deslumbrante música de improviso 

surgiu de condições tão desordenadas, nasceu de todo o tumulto dos 

clubes e da cidade. Acreditava-se que a pintura teria um poder análogo, 

que a força de vontade do artista, concentrando-se na tela, poderia atrair 

a atenção do público das galerias, a despeito de todas as distrações com 

que se defrontava o morador da cidade. (Ibidem, p.229). 

 

Poetas e pintores não somente freqüentavam os mesmos círculos, mas também 

debatiam questões filosóficas sobre o envolvimento da pintura e do teatro: 

 

[...] sobre os artistas que estudavam na Escola Hofmann, um aluno 

anuncia que a vantagem da pintura sobre a literatura era esta: „A cor 

não pode ser especificada pela existência; ela existe ou não existe. Num 

quadro, você olha, e se ele for bom – realmente bom – vai comovê-lo‟. E 

aí o rapaz, prosseguiu Myrer, „ estendeu as mãos em concha, segurando 

o espaço diante de si.  „Ele fica ali na parede, grandioso como a própria 

vida. A pessoa olha e se sente envolvida na mesma hora. Assim, de 

repente – é uma reação direta, e suas idéias e sentimentos disparam‟. 

Nesse romance de Myrer, a pintura se torna por si só uma espécie de 

atuação. (Ibidem, p.229). 

 

O gesto de pintar ganhou valor e status no mundo da arte. Era um gesto de libertação 

de todos os valores técnicos, morais e estéticos na pintura. 

 

 Fotografia: Hans Namuth Ltd.- Nova Iorque 
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As telas eram colocadas sobre o chão e ganhavam a representação de um palco, onde 

os artistas executavam suas performance. Realmente o ato de se fazer a pintura expressionista 

abstrata era considerada um acontecimento singular, uma genuína performance.                                

Leonard Emmerling descreve o processo do artista Jackson Pollock: 

 

Os movimentos de „dança‟ que Pollock fazia durante o processo de 

pintura tem sido freqüentemente descritos como sendo animadores de 

um fluxo livre de imagens inconscientes e da sua comunicação imediata 

com a tela. [...] Depois de o celeiro ser transformado em atelier, Pollock 

teve finalmente espaço para trabalhar em grandes formatos. Estendendo 

a tela no chão, ele podia aceder-lhe por todos os lados. Era raro Pollock 

aplicar tinta com um pincel; ele usava um pau ou uma faca de paleta 

para a pingar do ar sem tocar a tela. Segurando uma lata de tinta na 

mão esquerda, avançava para a tela repetidamente, atirando ou 

pingando tinta para a superfície horizontal. Fazia-o com grande rapidez, 

fazendo intervalos apenas para permitir que a tinta secasse [...]. 

(EMMERLING, 2003, p. 65). 

 

Eis um relato do próprio Jackson Pollock sobre seu método de pintar: 

 

 Minha pintura não vem do cavalete. Dificilmente estendo minha tela 

antes de pintar. Prefiro abri-la numa parede ou no chão. Preciso da 

resistência de uma superfície dura. Sobre o chão me sinto mais à 

vontade. Sinto-me mais próximo, mais parte da pintura, já dessa 

maneira posso caminhar à volta dela, trabalhar dos quatro lados e estar 

literalmente na pintura. Esse método assemelha-se ao método dos 

pintores de areia índios do Oeste. Continuo a me afastar ainda mais dos 

instrumentos habituais do pintor, como o cavalete, a paleta, os pincéis, 

etc. Prefiro bastões, colheres de pedreiro, facas, e espalhar tinta fluida ou  

um pesado empaste feito de areia, vidro moído e mais outras matérias 

estranhas. Quando estou no meu quadro, não tenho consciência do que 

estou fazendo. Só depois de uma espécie de período de conhecimento é 

que vejo o que estive fazendo. Não tenho medo de fazer modificações, de 

destruir a imagem, etc., porque o quadro tem uma vida própria. Procuro 

deixar que esse mistério se revele. Só quando perco contato com o 

quadro é que o resultado é confuso. Quando isso não acontece, há uma 

harmonia pura, um dar e tomar livre, e o quadro sai bom. (CHIPP, 1999, 

p.556). 
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      Fotografia: Hans Namuth Ltd.- Nova Iorque 

 

 

O crítico Harold Rosenberg, além de bem definir o nome Action Painting, descreve 

com precisão em suas críticas a valorização da performance no Expressionismo Abstrato. 

Ele definiu a pintura como um ato e afirmou claramente que o processo de criação e 

execução era consideravelmente mais importante que a obra acabada em si. Eis alguns trechos 

significativos extraídos de seus ensaios: 

 

Se pintar é uma ação, se o esboço é uma ação, o quadro que se segue é 

outra ação. O segundo não pode ser “melhor” nem mais completo do que 

o primeiro. Há tanta coisa naquilo que falta a um deles como naquilo que 

o outro tem. (CHIPP, 1999, p.579). 
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Sua frase mais conhecida sobre a Pintura de Ação: 

 

Num determinado momento a tela começa a parecer aos pintores 

americanos sucessivamente como uma arena na qual agir – e não como 

um espaço no qual reproduzir, re-desenhar, analisar ou “expressar” um 

objeto, real ou imaginado. O que devia entrar na tela não era uma 

imagem, mas um acontecimento. (Ibidem, p.578). 

 

Quando nos deparamos com as medidas enormes dos quadros de Pollock, os pequenos 

detalhes, fragmentos caóticos e desordenados, nos mostram partes irreconhecíveis do mundo 

comum, mas o todo se torna coerente com uma espécie de mundo particular que capta toda a 

ação registrada do artista enquanto jogava a tinta sobre a tela e o elemento interno acaba 

sendo colocado para fora e assim se fazendo parte reconhecível do mundo comum. 

 

 

 

             Ritmo de Outono: Número 30, 1950. Óleo sobre tela, Nova Iorque, The Metropolitan Museum of Art 

 

Em Ritmo de Outono, Pollock dá vida ao quadro por meio da junção dos fragmentos 

de manchas e rabiscos gotejantes, linhas e borrifados coloridos que trazem os matizes e as 

sensações do outono, não somente as sensações visuais, mas também as táteis (e por que não 

dizer as olfativas também?), formando uma textura única na enorme extensão do quadro, que 

tem 2 metros e 66 centímetros por mais de 5 de comprimento. 
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Por trás do criativo padrão abstrato estabelecido, a intenção do artista é revelar a 

atividade intensa e vital, a pura energia física, informando o observador sobre a ação de seu 

corpo como também de seu espírito enquanto empreende o trabalho de produzir uma obra de 

arte. 

Os detalhes em zoom de seus quadros revelam a rica textura das tramas coloridas 

formadas pela tinta líquida que se solidifica em camadas superpostas e cria efeitos visuais 

insuperáveis se tratando de complexidade linear, suspense e brilho de cor, que somente in 

loco podem ser percebidos e apreciados adequadamente. 

 

 

 

 

Detalhe - Number 7, 1950. Óleo sobre tela, Nova Iorque, The Museum of Modern Art 
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Detalhe - White Light, 1956. Óleo, esmalte e acrílico sobre tela, Nova Iorque, The Museum of Modern Art 

 

 

 

 

                   
           Detalhe - Number 1A, 1948. Óleo e esmalte sobre tela, Nova Iorque, The Museum of Modern Art 
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Ainda Rosenberg, enfatizando o ato de pintar: 

 

 

As maçãs não foram tiradas da mesa para dar lugar a relações perfeitas 

de espaço e cor. Tinham de sair para que nada ficasse no caminho do ato 

de pintar. Nesse uso dos materiais, também o estético foi colocado em 

segundo plano. Forma, cor, composição, desenho são auxiliares e 

qualquer um deles – ou praticamente todos, como se tentou logicamente 

com telas não-pintadas – pode ser deixado de lado. O que importa é a 

revelação contida no ato. Deve-se ter como certo que, no efeito final a 

imagem, esteja ou não nele, será uma tensão. (Ibidem, p.579). 

 

De fato, Harold Rosenberg tinha um talento único para criar expressões significativas 

e textos memoráveis sobre a nova arte que surgia na América, assim como Clement 

Greenberg, que também foi responsável por diversos artigos sobre o Expressionismo 

Abstrato; fica clara a valorização do ato de pintar, da ação do artista enquanto executa a 

pintura, e também a importância das obras de Jackson Pollock, quando o Expressionismo 

Abstrato vai consolidar sua identidade, inclusive em termos de performance como linguagem. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“A vida espiritual, a que a arte tambem pertence e de que é um dos mais 

poderosos agentes, traduz-se num movimento para a frente e para o alto, 

complexo mas nítido, e que pode reduzir-se a um elemento simples. E o 

próprio movimento do conhecimento, seja qual for a forma que adote, 

conserva o mesmo sentido profundo e a mesma finalidade.”  KANDINSKY 

 

A estreita relação entre a música e a pintura sempre foi tema de grande interesse de 

artistas, filósofos e pesquisadores de um modo geral, contudo, cada linguagem se serve de 

seus próprios elementos como meios de expressão, por exemplo, enquanto a música emprega 

o efeito da duração, a pintura não se prende a esta relação com o tempo. 

Enquanto a pintura demorou séculos para se emancipar das formas que se utilizou da 

natureza, a música nunca precisou recorrer a essas formas para se exprimir em si mesma.  

A partir do abstracionismo na pintura que esta começou, assim como ja acontecia na 

música, um processo de redução em busca da pureza, integrando seus elementos básicos para 

fins puramentes pictóricos. 

A afinidade da música com a pintura é facilmente percebida quando a pintura se 

desenvolve até chegar à realização da composição pictórica pura. As cores, ritmos, formas e 

texturas se relacionam em outra gramática, criando um magnífico e vasto território para 

pesquisas e estudos entre a linguagem sonora e visual. 

A cidade de Nova Iorque pós-segunda guerra era o ambiente perfeito para o 

desenvolvimento de novas linguagens, e o envolvimento de pintores, músicos e poetas com as 

artes cênicas foi fundamental para essa intersecção de gramáticas na arte. 

Nas pinturas de ação de Jackson Pollock, a formação dessa nova linguagem se 

apresenta se sobrepondo à linguagem visual: a linguagem corporal, ou sua performance.  

Não se trata da linguagem corporal comumente aplicada nas artes cênicas, mas de um 

movimento do corpo como linguagem ou de uma possível linguagem sinestésica.  

Sendo assim, esta performance não poderia ser outra coisa se não a matriz visual 

corporificada na plasticidade da ação do corpo. 
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Na música de John Coltrane, principalmente durante seus improvisos, também é claro 

esta plasticidade do corpo, que dá forma à temporalidade evanescente do som.  

É com esta temporalização da forma que o movimento do corpo se constitui em 

linguagem, como performance. 

Durante a execução de suas pinturas de ação, Jackson Pollock, desloca sua obra de arte 

para a própria performance, o ato singular de cada pintura transformando o quadro em si em  

registro de sua obra, assim como John Coltrane durante a execução de suas músicas 

transformava a música em si num mero registro de sua arte, sua performance musical. 

 

 O corpo não só toca nas coisas, mas age sobre elas. Esse agir faz som, 

gesto sonoro puro e simples. Quando registrado em uma gravação, esse 

registro sonoro, encarnação do gesto, dá oportunidade ao tato para 

existir como linguagem. Sua única possibilidade de ser linguagem. 

(SANTAELLA, 2001, p.374). 

 

Desta forma, a performance como linguagem é reduzida pura e simplesmente ao gesto 

em si mesmo, quando as linguagens visuais e sonoras se limitam aos resíduos de seus 

registros. 

Em seu livro Matrizes da Linguagem e Pensamento (2001), Lucia Santaella comenta 

os níveis por meio dos quais a estrutura gestual pode ser considerada prática performática: 

 

[...] na prática performática transmitida e estabelecida, certas 

articulações, quer consciente ou inconscientemente, tornam-se uma 

espécie de segunda natureza para o interprete. Uma vez aprendida, as 

estruturas gestuais apropriadas são internalizadas tanto quanto a 

pratica da performance. Isso não significa que essa segunda natureza 

não possa ser trazida no nível do controle e critica conscientes para ser 

alterada e desenvolvida. (Ibidem, p.152). 

 

Nas performances de Jackson Pollock e John Coltrane, a intensidade com que estes 

dois artistas executam suas obras possui uma ligação íntima com a organicidade ao ponto de 

se dar uma simbiose entre as matrizes visual e sonora, respectivamente, com a matriz gestual.  

No caso da action paiting de Pollock, o ato de gotejar a tinta é o gesto encarnado como 

a própria obra de arte. Já no caso de John Coltrane e seu free jazz, seus improvisos possuíam 

tamanha intensidade, transformando o próprio som em gesto, e, é nesse nível que o grau mais 

profundo de comparação entre o sonoro e o visual fica mais evidente.  

 

No limite, chegamos a reencontrar, na musica, uma experiência sensorial 

primitiva, selvagem, bruta. A música é capturada por todo o corpo; por 

uma „ancoragem corporal‟ de suas figuras no nosso sentir original, ela 
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age fisicamente. A percepção ultrapassa agora o plano sonoro para se 

estender ate o aspecto muscular que também opera na percepção visual. 

A música e a pintura se refundem em uma experiência fenomenológica 

comum que dissolve o auditivo e o visual no muscular. (Ibidem, p154). 

 

Nesse caso os dois artistas transcendem a convergência da pintura e da música numa 

convergência sinestésica em suas performances, aonde podemos sentir a dramaticidade, a 

tristeza, a alegria dos gestos, transformando a arte em uma ação maior sobre o corpo. 

 

Para além da percepção do visível e do sonoro, parece existir uma 

percepção global, original, indiferenciada, de natureza muscular e 

cinestésica, ressentida carnalmente pelo corpo inteiro. Desde aí, a 

„necessidade interior‟, que se emprega para manipular o sensível, dirige-

se diretamente a essa fonte primeira e a arte se torna a concretização do 

movimento corporal nele mesmo. Pintura e música ficam assim original 

e organicamente ligadas ao corpo. (Ibidem, p154). 

 

A performance neste caso se torna uma linguagem própria da arte que é 

essencialmente uma propriedade da relação temporal com um corpo sonoro e ou visual. Já a 

relação espacial possui direta ligação com o gestual, onde qualquer aspecto do movimento 

corpóreo pode ser considerado como um gesto espacial. 

É o gesto único, singular, que não pode ser repetido, o signo precede a significação e 

marca a performance como a convergência vital entre as linguagens visual e sonora, de modo 

que a música ganha acento em sua simbolicidade  e a pintura consegue atingir níveis de 

iconicidade. 

A genialidade de John Coltrane e Jackson Pollock transcende suas linguagens 

artísticas originais, a música e a pintura, ou o free jazz e a action painting. A simples 

transgressão dessas linguagens não bastava para esses artistas expressarem sua arte. 

A citação de Sigmund Freud que abre o primeiro capítulo do livro de Cohen (2009) 

mostra bem a necessidade e impulsividade características da criação artística: 

 

O artista é um homem que não pode se conformar com a renúncia à 

satisfação das pulsões que a realidade exige. Toda arte é o desenho do 

desejo. O artista dá livre vazão a seus desejos eróticos e fantasias. A 

realidade interdita o tempo todo. Desde coação social até a gramática. A 

obra de arte se caracteriza pela transgressão, por não obedecer a 

gramática. (Ibidem, p. 37). 

 

Ainda sobre a criaçao estética, Wassily Kandinsky escreve em seu magnífico ensaio 

“Do Espiritual na Arte” (1996) :  
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1°- cada artista, como criador, deve exprimir o que é próprio da sua 

pessoa. [Elemento da personalidade.] 

2°- Cada artista, como filho de sua época, deve exprimir o que é proprio 

dessa época. [Elemento de estilo em seu valor interior, composto de 

linguagem da época e da linguagem do povo, enquanto ele existir como 

naçao.] 

3°- Cada artista, como servidor da Arte, deve exprimir o que, em geral, é 

proprio da arte. [Elemento de arte puro e eterno que se encontra em 

todos os seres humanos, em todos os povos e em todos os tempos, que 

aparece na obra de todos os artistas, de todas as naçoes e de todas as 

épocas, e nao obedece, enquanto elemento essencial da arte, a nenhuma 

lei de espaço nem de tempo.]. (Ibidem, p. 83-84) 

 

Segundo Kandinsky, somente o elemento puro da arte é capaz de conservar seu valor 

através do tempo. 

O artista é impulsionado por uma força interna, que gera a vontade inevitável de 

externar o elemento puro, é a chamada Necessidade Interior, o elemento espiritual, a força 

que impulsiona a progressão e o desenvolvimento da arte. 

Ainda Kandinsky: 

 

As causas da necessidade que nos obriga, “com o suor do nosso rosto”, a 

progredir pelo sofrimento, pelo mal e os tormentos, permanecem para 

nós envoltas em obscuridade. Quando se chega a uma parada, quando a 

estrada é desembaraçada de várias pedras pérfidas, perversamente uma 

mão invisível lança no caminho novos blocos que o recobrem, por vezes, 

de forma tão completa que ele fica irreconhecível.( Ibidem, p.31). 

 

Durante um improviso free de saxofone ou enquanto a tinta gotejava pela tela 

estendida no chão, John Coltrane e Jackson Pollock externavam o elemento puro da arte 

utilizando-se principalmente da linguagem do corpo enquanto performance. 

Durante suas performances, a Necessidade Interior se torna práxis vital, a ação do 

artista se valoriza como mensagem estética em si mesma, a arte se torna uma arte real, viva. 

Foi preciso além da transgressão das gramáticas musicais e pictóricas, a apropriação 

de uma nova gramática, outra linguagem que fosse capaz de dar conta de expressar toda 

intensidade contida na criação extraordinária desses artistas. 

Da forma mais pura e visceral, muito longe e acima dos outros, por meio de suas 

performances artísticas, John Coltrane e Jackson Pollock conseguiram atingir o extremo não 

somente em suas linguagens, mas principalmente recriando o nobre conteúdo pertencente às 

esferas da arte, e exprimindo-o claramente com os meios que lhe pertenciam.
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ANEXOS 

 

ALGUMAS NOTAS SOBRE ORNETTE COLEMAN 

 

Há muito que falar sobre Ornette Coleman, não somente ao que concerne ao free jazz, 

ou às experiências sonoras que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da 

música nas décadas que fecharam o século XX; muito além disso, além do jazz, da música, 

das artes - um senhor de 80 anos, texano, divide segredos sobre o universo. 

Iniciados, leigos, músicos, crianças; sua música parece ter um nítido efeito em todos 

os seres vivos. Sua humildade disfarça sua sabedoria e sua serenidade se contrapõe com toda 

agitação e mudanças bruscas de direção artística em sua vida. 

Nascido em 1930, em Fort Worth no Texas, Estados Unidos, o saxofonista é 

considerado o principal fundador do free jazz. 

Além de revolucionar os esquemas harmônicos e estruturais do jazz, desenvolveu 

novos conceitos de música, entre eles o “harmolodic”, que também é designado por ele como 

filosofia de vida. 

Ornette Coleman, sobre a sua música: 

 

Lembro-me também de uma ilustração no Herald Tribune, 

representando um empregado que deixava cair uma bandeja cheia de 

copos e uma mulher que exclamava: „Olha, querido, o Ornette está a 

tocar a nossa canção preferida!‟. Acusavam-me de não saber tocar, de 

não conhecer nem gamas nem harmonia, nem as regras do be-bop. 

Baptizaram a minha música como free-jazz, ou seja, algo como „uma 

coisa qualquer‟. O proprietário deixou-nos ficar. Na terceira noite, para 

minha grande surpresa, vi o Leonard Bernstein: subiu ao palco, deu-me 

um beijo, pegou no microfone e declarou que a nossa música era a coisa 

mais interessante que ouvia desde as inovações de Charlie Parker e 

Thelonious Monk nos anos 40. E sussurrou-me ao ouvido: „Meu caro, 

mais vale ser cruxificado que morrer de tédio. Por outras palavras, a 

cruxificação dar-lhe-á a eternidade.‟ E foi assim que os meus concertos 

se tornaram um encontro da intelligentsia nova-iorquina. Rauschenberg 

chamou-me o „pintor musical do expressionismo abstracto‟ e John Cage 

elogiou a „vox humana‟ do meu sax. Houve quem se recusasse a 

chamar free jazz à minha música e substituíram esta expressão por the 

New Thing. A expressão free jazz deu aliás lugar a um equívoco: no dia 

de um concerto no Ohio, intitulado Free Jazz Concert, apareceram 5 mil 

pessoas pensando que era um concerto gratuito! 
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Por meio da composição improvisada Ornette Coleman desenvolve um processo de 

interação singular entre os músicos, que ficam livres para criarem seu próprio jeito de 

harmonia. 

Sempre ligado aos conceitos culturais dos europeus, fez diversas incursões em 

diferentes culturas durante a década de 70, se encantando pela música chinesa, ou  gravando 

com músicos marroquinos nos vilarejos das montanhas de Joujouka, Ornette Coleman sempre 

mesclava elementos culturais de várias regiões do globo, traduzindo os princípios elementares 

do cosmo para sua música. 

Trabalhou com a orquestra sinfônica de Londres e no final da década de 80 se 

apresentou ao lado de Jerry Garcia e The Greatful Dead, tornando-se assim mais conhecido 

pela grande mídia. 

Seu último CD, Sound Grammar, foi eleito o melhor álbum de 2006 pela Jazz Times, 

premiado com o Lifetime Achievement Award no Grammy de 2007 e lhe valeu o Prêmio 

Pulitzer de Música. 

  Em novembro de 2010 veio ao Brasil e se apresentou em um festival de artes em São 

Paulo. Foram duas noites inesquecíveis para aqueles que compareceram ao espetáculo no 

SESC Pinheiros. 

Além do saxofone de Ornette Coleman a banda era formada pelo seu filho, Denardo 

Coleman - que aos 10 anos debutou ao lado dele no álbum The Empty Foxhole(1966), tocando 

bateria -, o excelente contrabaixista-acústico Tony Falanga, e o contrabaixista-elétrico Albert 

MacDowell, que com um pedal de efeitos emulava um timbre cru de guitarra. 

Com alguns momentos de improvisação free, o repertório mostrou a lógica particular 

de Ornette ao lidar com a sonoridade do sax alto e com as convenções métricas do jazz. Sem 

dizer sequer uma palavra durante o show, ou mesmo ao final, Ornette Coleman encerrou o 

primeiro dia com a lucidez de quem professorava pérolas aos discípulos. 

No segundo dia a mágica se fez presente, e a intensidade e a força que espiralavam no 

palco era indescritível, ao ponto de certa altura, “coincidentemente”, cair a energia do gerador 

e o teatro ficar às escuras, assim como o quarteirão do SESC Pinheiros. 

Pessoalmente, relato que foi um break necessário ao corpo emocional que recebia 

constantes estímulos; e ao mesmo tempo em que as pessoas saiam pelas portas de emergência, 

os músicos voltaram a tocar, com exceção do baixo-elétrico. 

O trio acústico começou a tocar a belíssima Lonely Woman e o clima no teatro se 

tornou místico, com apenas as luzes de emergência acessas foi improvisado até um foco de 
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luz em Ornette Coleman, que aproveitou a inusitada situação para transformar o que já estava 

sendo um dos melhores shows realizados em território nacional em uma experiência gnóstica. 

Quando a luz volta ao teatro, o baterista faz uma longa virada que marca a volta 

coletiva e apoteótica ao tema da música. 

Ao final de Lonely Woman, o publico gritava e aplaudia de pé, completamente 

enlouquecido pela atmosfera que havia sido criada. E era apenas a metade do show. 

Como se não bastasse, ao final do show Ornette Coleman, após um tímido “thank you 

very much”, com a postura de um monje tibetano, sem conseguir deixar o palco e 

visivelmente emocionado se prostra diante do publico e algumas pessoas se aproximam do 

mestre para fotos e autógrafos. 

Naquele exato momento me aproximo dele, revelo que aquele era o dia de meu 

aniversário e agradeço o presente recebido.  

Então para minha surpresa, ele se aproxima de mim, me beija as mãos e com uma 

doçura nos olhos que não cabe aos humanos pergunta meu nome.  

Fiquei ali com ele pouco menos de cinco minutos, que naquela ocasião pareceu uma 

hora. 

Fiz algumas perguntas relativas à minha pesquisa acadêmica, mas o bom e velho 

Ornette Coleman, com suas poucas palavras, jamais se prenderia a qualquer tipo de moldes ou 

normas, levando o assunto da conversa para “temas incomuns”, como hermetismo e Fogo 

Sagrado... 

O que era um simples agradecimento se tornou uma pequena entrevista que por sua 

vez se tornou um magnético bate papo. 

Demorei semanas para assimilar o ocorrido no show, e lembrei que esse mesmo 

Ornette Coleman que havia me presenteado com tesouros misteriosos, já havia anteriormente 

confundido monstros sagrados do jazz, como por exemplo, Thelounious Monk: "Cara, esse 

sujeito é doido!", ou o gênio do bebop Dizzy Gillespie: "O que ele toca não é jazz.", e até 

mesmo o grande Miles Davis: "Psicologicamente está tudo destroçado por dentro." Certa vez 

o saxofonista Dexter Gordon o expulsou sumariamente do palco, em uma época em que 

alguns músicos literalmente pagavam para Coleman não tocar. 

Então percebi que, com sorte, demoraria anos para eu assimilar as curtas frases ditas 

por Ornette Coleman naqueles longos cinco minutos. 
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