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Primeiro movimento – Invenção a duas vozes 
1 - Improvisação livre em São Paulo 

 

Marisa Trench de Oliveira Fonterrada 



PRIMEIRO MOVIMENTO – 
INVENÇÃO A DUAS VOZES

Eu faço ciranda, tudo no céu /.../

tudo no céu, tudo voando...

(Antonio Poteiro)
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1 
IMPROVISAÇÃO LIVRE EM SÃO PAULO

A presença de Chefa Alonso no Instituto 
de Artes da Unesp

Apresenta-se agora, ainda que em linhas gerais, um histórico do 

gênero conhecido como Improvisação Livre, e as ideias e conteúdos 

trabalhados por Chefa Alonso durante o “Seminário de Pesquisa 

em Improvisação Livre”, realizado no Instituto de Artes da Unesp, 

em setembro de 2012. As informações aqui transmitidas constam 

do Plano de Estudos apresentado por ela à instituição. 

A Improvisação Livre originou-se e desenvolveu-se na Europa, 

a partir da década de 1960. Suas influências mais importantes são 

o free jazz, a música europeia contemporânea, a música eletrôni-

ca e a música popular. Ela é diferente da improvisação melódica, 

melódico-harmônica e rítmica, presente em quase todos os gêneros 

populares e nas músicas que descendem do blues e do jazz, pois 

ultrapassa os parâmetros habituais daqueles que trabalham com 

esses tipos de música. Na Improvisação Livre, as tonalidades, as 

referências tonais, as progressões harmônicas definidas, o ritmo e 

o pulso predeterminado não são elementos obrigatórios. O que im-

porta, nessa prática, é a comunicação e a interação entre os músicos, 

a exaustiva exploração timbrística do instrumento, a criação de at-

mosferas, de novas paisagens, a busca de territórios desconhecidos. 
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28  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

Um dos principais objetivos apontados por Chefa Alonso 

(2012) é introduzir os músicos na prática da Improvisação Livre, 

de forma gradual e imaginativa. O que mais a interessa é trabalhar 

metodicamente distintos aspectos da improvisação, tomada como 

modelo de comunicação coletiva, em que uma forma de expressão 

individual interage com as dos demais improvisadores.

Segundo a docente, nesse tipo de improvisação, não deve haver 

nada previamente estruturado ou definido, tudo dependerá da li-

berdade de decisão dos músicos que a realizam; mas, para que este 

aparente caos possa ser escutado como algo acabado e contundente, 

há necessidade de que o trabalho prévio seja extremado.

Alguns aspectos gerais desenvolvidos durante o “Seminário” 

foram: a escuta/ a concentração/ a interação/ a confiança/ a deci-

são musical/ a energia/ a exploração melódica, rítmica e timbrística 

do instrumento/ o silêncio/ a memória musical/ o risco/ a ocorrên-

cia musical/ o desenvolvimento da linguagem/ a intenção musical.

Em cada sessão de trabalho foram propostos três aspectos de 

intervenção musical ativa e uma audição, na qual se recolheram 

exemplos musicais representativos do material trabalhado. 

Os aspectos de intervenção musical ativa desenvolvidos durante 

o “Seminário” foram: técnicas básicas de improvisação; aspecto 

rítmico; estruturação de peças de Improvisação Livre.

Técnicas básicas de Improvisação Livre

− Exploração não convencional do instrumento.

− Criação de diferentes atmosferas.

− Pequenos solos e/ou duos encadeados.

− Construção de miniaturas com caracteres diferentes.

− Recriação de ostinati.

− Imitação e contraste de uma proposta musical.

− Exploração de timbres e sons com e sem instrumento (voz, 

corpo).

− Escuta do entorno.

− Compassos irregulares.
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CIRANDA DE SONS  29

− Diversidade de pulsos.

− Trabalho polimétrico.

− Ausência de pulso.

Estruturação de peças de Improvisação Livre

A proposta foi fazer o grupo criar peças de Improvisação Livre 

que pudessem ser dirigidas e/ou estruturadas, de modo a utilizar os 

elementos trabalhados anteriormente. Nessas peças, os participan-

tes trabalharam em distintos agrupamentos instrumentais (solos, 

duos, trios, quartetos etc.) e utilizaram distintas combinações de 

instrumentos. Também foram montadas composições de autoria 

de Chefa Alonso, nas quais se trabalharam parâmetros de impro-

visação e improvisações estruturadas, com partes compostas pelos 

próprios participantes.

A seguir, apresentam-se exemplos de atividades auxiliares às 

técnicas de improvisação:

− Solos/duos encadeados em uma direção; duos/quartetos 

encadeados em outra. Também se pode fazer que, em uma 

das direções, se continue com a mesma proposta, enquanto 

na outra se rompa com ela, criem-se contrastes.

− Trio de base e um solista. Quando o solista se inclui na base, 

outro dos participantes faz um solo. Isso pode ser feito em 

grupos pequenos, em que se trocam as funções de solista e 

instrumentista do grupo, mas pode ser realizado, também, 

com grupos maiores. 

− Miniaturas em grupo, com imitações e contrastes. Um grupo 

propõe, outro imita e um terceiro contrasta. Para isso, pode-

-se dar aos participantes um poema, um verso, uma ideia, 

um ambiente sobre o qual trabalhar a miniatura, ou, então, 

propõe-se aos participantes que eles mesmos sugiram o 

tema. Pode ser algo concreto, como “a folhagem em um dia 

de inverno”, ou algo abstrato e poético, como um “assobio, 

palavras no ar”. Também, pode haver propostas para serem 
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30  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

trabalhadas em solos ou duos, a partir de um “objeto”, uma 

coisa: uma foto, uma ideia, uma recordação, um texto.

− Ostinati. Criar um ostinato de cinco notas ou sons, e desen-

volvê-lo pouco a pouco, até se conseguir contar uma história 

coerente.

− Duos contrastantes a cada vez: algo calmo, que se move com 

pouca/muita atividade; algo melódico/ruidoso; algo que 

flui/gagueja.

− Exercício de autonomia: cada um narra sua própria história, 

independentemente dos demais (isso pode ser feito, tam-

bém, em combinação com os ostinati).

− Criação de um motivo definido: a ser, posteriormente, desen-

volvido como peça solo. O mesmo motivo é designado para 

todos; cada um desenvolve o improviso à sua maneira.

− Reprodução de distintos ambientes ou momentos: sussurros; 

vozes em uma noite perigosa; circo; ambiente de rua; festa; 

tristeza; solidão; uma balada; chuva densa, mas fina; frio; 

gagueira; algo que não anda etc.

− Pergunta e resposta: uma frase ou motivo é proposto por 

alguém e recebe imediata reação de outra pessoa.

Conselhos para improvisar

− Creia no que toca. Nada funcionará se você não estiver con-

vencido disso.

− Seu instrumento tem um registro muito grande. Não fique 

apenas no registro médio. Experimente os extremos (a 

mesma coisa para a voz, o corpo...).

− Busque novos sons e “ruídos” no seu instrumento. Tente 

fazê-lo soar como se fosse outro instrumento.

− As frases não precisam ser só ascendentes ou descendentes. 

Tente tocar de outras formas: em picos, volteios, espirais.

− Pense no seu solo como se fosse uma pequena história. O que 

você quer contar?
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CIRANDA DE SONS  31

− Além de frases (quer dizer, de uma sucessão de notas), você 

pode criar outros desenhos musicais: manchas, nuvens, pontos.

− Não insista no que já conhece. Arrisque-se a experimentar 

coisas novas.

− Não tenha medo do ridículo; não é mais do que uma fórmula 

lançada pelos homens contra a sinceridade. Seja você mesmo 

e toque o que sente.

− A dinâmica é a alma da música. Aprenda a tocar com todas 

as variações de intensidade e tenha isso sempre presente.

− Um erro pode ser unicamente um acerto involuntário.

− Não tenha medo de errar. Tenha medo de não ser interessante.

− É mais importante manter viva a energia, do que tocar algo 

refinado.

− Não seja, a princípio, demasiadamente minucioso. Toque. 

Todos os processos, no início, são difíceis, lentos e raros. 

− Não espere um resultado completo e acabado. A ideia (ou as 

ideias) deve ser mantida em estado de fluxo.

− Desfrute da experiência.

Questões práticas

− O número de participantes não deve ser superior a vinte, por 

se tratar de um seminário eminentemente prático; espera-se 

que cada um dos participantes traga seus próprios instru-

mentos, que podem ser convencionais ou não convencionais. 

Quanto maior variedade de instrumentos houver no grupo, 

maior riqueza timbrística será obtida.

− É aconselhável ter dois equipamentos à disposição: um piano 

e um aparelho de som e vídeo. 

Orquestra de improvisadores

As orquestras dirigidas de improvisadores existem há, apro-

ximadamente, vinte anos e são consideradas uma novidade na 
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32  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

história da música contemporânea, em que, mediante o uso e a 

interpretação de uma série de sinais, se estabelece um vínculo entre 

a composição escrita e a improvisação. 

Essas orquestras reúnem um grupo grande de improvisadores 

e um diretor (ou vários) que, mediante um vocabulário de sinais e 

gestos, aprendido e reconhecido pelos músicos, transmite informa-

ção a toda a orquestra, a grupos selecionados dela, ou a um solista 

em particular. Esses sinais, que podem ser diferentes, a depender 

de cada diretor, ainda que, em geral, guardem entre si certa si-

militude, fazem referência a determinados parâmetros musicais, 

como dinâmica, articulação, fraseado ou forma, melodia, harmonia 

e, também, participação ou não de grupos orquestrais definidos. 

Esses sinais, por sua vez, permitem uma interpretação flexível, 

dão oportunidade aos improvisadores de trabalhar com sua própria 

linguagem e indicam maneiras de comportar-se dentro de um con-

texto de improvisação coletiva.

No dizer de Chefa Alonso, a condução é um termo registrado 

por Butch Morris apud Alonso (2008), ainda que, na atualidade, 

seja utilizado não só para se referir a suas conduções, mas, também, 

para descrever as improvisações dirigidas de qualquer outra or-

questra de improvisadores.

O conceito de interpretação neste tipo de experiência é aberto e 

exige dos músicos uma grande concentração, atenção, flexibilidade 

e capacidade de invenção:

− Concentração, porque, em muitas ocasiões, trabalham-se 

simultaneamente várias ideias musicais, com diferentes gru-

pos orquestrais; 

− Atenção, para reconhecer os sinais e interpretá-los adequa-

damente, segundo o contexto musical do momento; 

− Flexibilidade, porque as mudanças podem suceder-se com 

extrema rapidez, e é preciso adaptar-se às novas situações 

musicais; 

− Capacidade de invenção, porque não está indicado o que o 

músico tem de tocar; cada um tomará suas próprias decisões e 

elegerá a maneira que considera mais adequada, segundo o con-

texto musical dado, para expressar o que necessita e quer dizer.
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CIRANDA DE SONS  33

É preciso conseguir equilíbrio entre a execução individual e a 

coletiva. Cada músico é parte de uma engrenagem, mas também 

tem sua própria voz. O grupo pode converter-se em um organismo 

vivo, capaz de evoluir, de adquirir novas formas, de soar de forma 

imprevista, inclusive, para os próprios membros participantes da 

experiência musical. 

Na mesma orquestra, podem reunir-se músicos de diferentes 

níveis de experiência musical, de diferentes tradições e países, e 

eles, entre si, têm de encontrar uma maneira de dialogar, de sentir-

-se unidos, de ser um único grupo compondo e improvisando em 

tempo real. É um grupo que precisa se descobrir e isso se faz duran-

te os ensaios e durante a atuação, diante do público.

Chefa informa, também, que, quando rege, utiliza sinais para 

três categorias musicais diferentes:

− Sinais convencionais (de regência): indicam um parâme-

tro ou efeito musical determinado: forte/ piano, nota longa/ 

nota curta, trêmulo, glissandos, e outros;

− Sinais que indicam um ambiente musical: são como 

fotos ou postais sonoros: chuva densa, mas fina, ruídos de 

pequenos animais, maquinismo, free jazz selvagem etc.

− Sinais que indicam a estrutura da peça e informam de 

que modo a obra vai se desenvolver: em duos/quartetos 

encadeados; solos com loops; peça polimétrica etc.

Por último, trabalha, também, com poemas e haikais como base 

para a criação musical de miniaturas ou micropeças.

A seguir, um exemplo de haikai: 

A orquestra me olha com quarenta olhos

Cada um com olhar distinto,

Esperando algo.

(Alonso, Programação do Seminário de Improvisação. São Paulo: 

IA/Unesp, set./out. 2012).

Essa foi a essência do “Seminário de Pesquisa em Improvisa-

ção Livre”, que culminou com um concerto da Orquestra de Im-
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34  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

provisadores realizado no Auditório Maria de Lourdes Sekeff, no 

Instituto de Artes da Unesp, em São Paulo. Os resultados foram 

gratificantes, com alunos entusiasmados e dispostos a continuar 

com essa experiência. 

Esse precioso material fornecido por Chefa Alonso poderá dar 

suporte a futuras iniciativas de aperfeiçoamento das atitudes criati-

vas e improvisatórias. 
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