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RESUMO 

 

O objeto do presente trabalho é a investigação e a exposição da noção de tempo não pulsado na 

música, a partir do pensamento de Giles Deleuze.  Apresentamos um breve estudo sobre alguns 

aspectos que rondam o campo da música hoje, para chegar a uma reflexão sobre o espaço-tempo 

musical. Serão abordados os temas de tempo, ritmo e material sonoro. Alguns conceitos do 

pensamento de Deleuze nos acompanham nessas reflexões sobre a música, como as noções de 

singularidades, acontecimento, hecceidade, liso e estriado, que compõem tanto uma linha dos 

estudos musicais, como também uma linha no campo da filosofia.   

 

 

Palavras-chave: Música. Tempo musical. Espaço-tempo. Liso e estriado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The subject of this paper is the research and exposition of the notion of non pulsed time in music, as 

expressed by Giles Deleuze in his philosophical writings.  A brief study about some aspects of the 

contemporary music field is presented, aiming the reflexion about space-time in music.  The themes 

of rhythm, time, the material that composes sound are addressed.  Some concepts from Deleuze's 

thought come along with us in this effort to think about music, such as the notions of singularities, 

event, hecceity, smooth and striated, which compose a peculiar line in musical studies and a proper 

line in the field of Philosophy.   

 

 

Keywords:  Music. Musical time. Espace-time. Smooth and Striated. 
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INTRODUÇÃO                                                                                                                                                

 

 O tempo musical é um dos elementos mais intrigantes com que nos deparamos quando 

ouve-se uma música qualquer, pois é ele que está desenrolando-se no movimento da mesma. Dentro 

dessa perspectiva, esboçaremos uma singela análise acerca do tempo musical, dialogando com 

pensadores, musicistas e não musicistas, para ampliar as perspectivas sobre o tema.  

 

 O objeto do presente trabalho é a investigação e a exposição da noção de tempo não pulsado 

na música, a partir do pensamento de Giles Deleuze. 

 

 Parece-nos uma demanda falar da música nova, a música do século XX em diante, que está e 

esteve disposta a quebrar tabus e paradigmas, furtando-se de concepções tradicionais para 

transmutar e ampliar a noção do que é a música. Buscamos atuar nas noções que permeiam os 

pensamentos pioneiros acerca do que é a música hoje e como ela se desdobra, principalmente no 

eixo espaço-tempo, em que entrelaçam movimentos contínuos e descontínuos, o espaço liso e o 

espaço estriado, o tempo pulsado e o tempo não pulsado.  

 

 Alguns conceitos, presentes no pensamento de Deleuze, emergem nessa reflexão, como o de 

hecceidade, ritmo, o ritornelo, caosmos e outros. O movimento contínuo e não contínuo na música, 

nos lança para as conversas entre Deleuze e Boulez, trazendo as noções de espaços-tempos 

múltiplos, individuações infinitas. 

 

 Constatam-se certas limitações das estruturas tradicionais da cultura, especialmente no 

campo musical, como o caso de conceber um trítono, intervalo de quarta aumentada em dó maior, 

como um manifesto diabólico, pela sua estrutura dissonante não se adequar às consonâncias 

concebidas. Por outro lado, deslumbrarmo-nos com as expressões da música hoje. 

  

 O objetivo é nos aproximarmos de novas concepções musicais, aumentando os diálogos 

sobre o tema na diversidade de pensamentos que o abordam. Hoje um pássaro cantando, um 

esquimó cantarolando, um intervalo aumentado numa intensidade qualquer, afetando e sendo 

afetado, com uma intenção, é música.  

  

 Diante da atual conjuntura da teoria musical, que agrega ramos tradicionais e não 
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convencionais, o diálogo entre Deleuze e Boulez transborda multiplicidades. Nesse sentido, a 

proposta do trabalho visa apresentar concepções, definições e diálogos necessários para abrir cada 

vez mais o debate e fomentar consequentemente a criação, em contrapontos e entremeios das 

reflexões acerca do tempo musical no contexto da música hoje. 

 

 Inicialmente caminharemos com questões que possam produzir maior compreensão para 

esse assunto. Optamos por apresentar os capítulos não numerados, em homenagem ao caráter serial 

no pensamento e na música. 

 

 A princípio (primeira série) questionaremos o que é a música. Ressaltaremos aí alguns 

aspectos históricos acerca da música, como o exemplo dos intervalos trítonos aumentados e 

diminutos, que tiveram sua expressão cassada pela Inquisição. Também exporemos outros aspectos 

que desdobram a cadência sonora, como os dáctilos e os anapestos, e examinaremos diferentes 

tentativas de definir a música. 

  

 Em seguida (segunda série), nos dedicaremos a examinar o material sonoro, com especial 

ênfase para a compreensão de que o mesmo não se constitui apenas de sons, mas também de 

silêncio, buscando elucidar suas relações.  

 

 A terceira série diz respeito às singularidades, ao plano de imanência transcedental 

deleuziano, plano em que estão entrelaçados os acontecimentos, as hecceidades, o tempo puro, o 

tempo não pulsado. Pois a direção que se deseja tomar aqui indica uma fonte transbordante dos 

acontecimentos, não desviando o olhar, o ouvir e o sentir de uma maneira geral dessas relações. 

Assim, para seguirmos viagem em um dos campos densos e intensos da música, escolheremos esse 

alicerce deleuziano que percorre esse plano e os acontecimentos, compondo junto com hecceidades 

e outras forças infinitas. Cremos que esta escolha se justifica na afinidade do pensamento 

deleuziano com a possibilidade de pensar a música para além de formas e convenções tradicionais, 

em direção a nosso objeto, o tempo não pulsado, também um conceito do pensamento de Deleuze, 

como já dito. 

 

 A quarta série dedica-se à abordagem do conceito deleuziano de acontecimento, rompendo 

com a concepção do campo empírico apenas como sendo habitado por corpos e seus 

correspondentes estados, mas buscando as inspirações estóicas do pensamento de Deleuze para 

pensar aí também os incorporais ou acontecimentos, na superfície e nas relações entre os corpos. 
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 A quinta série aborda o acontecimento do ponto de vista de um tipo de individuação que lhe 

corresponderia, segundo Deleuze; um tipo de individuação não subjetiva nem egóica: as 

hecceidades, abordando também as noções de liso e estriado, segundo este filósofo, nas suas 

relações com a música. 

 

 Na sexta série, abordam-se diferentes concepções e aspectos do tempo musical e procura-se 

introduzir o pensamento de Deleuze, ao reivindicar um tempo diverso do cronológico (Chronos), 

que corresponderia ao acontecimento (Aion). 

 

 A sétima série parte de estudos no campo da música sobre o ritmo, buscando suas origens 

antigas, mas também procura investigar o peculiar sentido que Deleuze atribui ao ritmo em seu 

pensamento. 

 

 A oitava série, denominada espaço-tempo musical, se vale dos pensamentos de Deleuze e de 

Pierre Boulez para tentar compreender as noções de tempo pulsado e tempo não pulsado a partir de 

suas relações com as de liso e estriado. 

 

 Empregou-se a pesquisa bibliográfica, baseada em publicações acerca dos campos da teoria 

e filosofia da música. O estudo foi desenvolvimento, em sua totalidade, propondo germinar um 

encadeamento de diferentes perspectivas sobre a música, envolvendo estudos diversos, como 

diálogos entre estudantes de música, que contribuem na reflexão prática do que é a música, do que é 

material sonoro. Uma dinâmica que segue desde o assunto da música, até entrelaçamentos mais 

abstratos para falar do tempo musical.  

 

 Embora o referencial teórico do presente trabalho seja o pensamento de Giles Deleuze sobre 

o tema que constitui seu objeto, usaremos os pensamentos de diversos autores, tais como Pierre 

Boulez em diálogo com Giles Deleuze e Felix Guatarri, Claudio Ulpiano, Silvio Ferraz, François 

Zourabichivili, Gaston Bachelard, Giovanni Pianna, Aires Manuel Rodeia dos Reis Pereira e 

Murray Shafer. 
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A MÚSICA                                                                                                                                             

 

 Aborda-se um tema aprofundado sobre a métrica musical, visto que o tempo está 

diretamente acoplado ao movimento de duração. Notadamente para uma primeira abordagem de 

tempo dentro da música cabe averiguar, pelo menos brevemente, o que é a música. Neste primeiro 

momento, então, tentaremos articular alguns pensamentos acerca dessa arte majestosa, a música. 

  

 O que é a Música? Esta é uma primeira questão a ser formulada. Pergunta relativamente 

simples de ser respondida por ouvidos distraídos, pois convivemos com música cotidianamente sem 

maiores dificuldades em dizer o que ela é. A música está permeando nosso cotidiano 

corriqueiramente. Quando vamos nos banhar, cantarolamos embaixo do chuveiro; quando estamos 

envoltos no caos dos engarrafamentos urbanos, colocamos música para nos exilar, pelo menos 

metaforicamente, desse caos. Nossas músicas prediletas acompanham-nos em quase todos os 

momentos de nossas vidas, seja na memória ou em nossas bocas, ou mesmo, nos aparelhos 

eletrônicos que portamos no mundo atual. Se tratando das expressões musicalmente culturais, temos 

um emaranhado imenso de diversidades, que vai desde as grandiosas orquestras de música sinfônica 

e polifônica, grupos musicais de rock, a diversas rodas de rap que surgem nas periferias da cidade, 

até rodas de afoxé, maracatu, frevo, jazz; quando nos reunimos com amigos para batucar, tocar uma 

viola, e cantarolar na mesa do bar. Todas vistas como manifestações musicais, sejam populares ou 

eruditas. Mas, em suma, o que dá características suficientes para concordarmos com aquela coisa 

sonora, tornando-a música? 

 

 Será que a música é uma forma sonora de arte? Ou, mesmo, uma forma de arte que contém 

seu material, o som? Nesses questionamentos entraríamos em outros vórtices, chegando ao ponto de 

se questionar o que é a arte. E a concepção de arte vem, através dos tempos, sendo discutida por 

filósofos e estetas, se assumindo de diferentes modos em determinados contextos históricos e 

pontos de vistas. Não pretendemos aqui entrar nessa questão tão profunda.  

 

Tentaremos brevemente investigar o que é a arte musical atual, em outras palavras, o que é a 

música hoje. Afirmando que a música é algo universal podemos entrar em diversas contraposições. 

Por exemplo, se dizemos que a música é, sim, uma forma de expressão universal, necessariamente 

afirmaremos que um pássaro cantando é uma arte musical? Diferentemente dos pássaros, nós 

humanos construímos, criamos ferramentas, utensílios para executar determinadas formas sonoras. 
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Tais como o violão, a clarineta, o tímpano, que provocam formas sonoras, vibrações velozes ou 

lentas, tonalidades e pulsações. Diversos artifícios que recriam a sonorização necessária que 

pretendemos alcançar. Mesmo através do próprio corpo, por exemplo o canto, o humano cria 

diversas técnicas e segue aprimorando-as cada vez mais. Fato que possibilita verificar que o fazer 

artístico humano está distanciado do cantar dos pássaros. Por exemplo, o canto de um pássaro de 

determinada espécie exibe a mesma forma nas mais diversas regiões que encontramos. Já o ser 

humano articula sotaques, cultura etc. Nesse caso, a arte musical se aplica de acordo com o espaço 

e/ou contexto histórico etc.  

 

 Ou seja, em cada canto de um humano, podemos identificar, apreciar, recriar, formular e 

desbravar as mais diversas possibilidades do canto. A arte musical humana se vale da música. Por 

exemplo, um músico que grava diversos cantos de pássaros e constrói uma narrativa, compõe uma 

aglomeração de cantos dos pássaros intencionando na execução aquela voz que achar mais 

conveniente para composição; música que é criada para ser ouvida. 

* 

 Seguindo com a discussão pensamos se a música é uma forma de expressão. Diferente do 

canto dos pássaros, a linguagem musical humana varia de acordo com seu momento histórico e com 

seu lugar social. Se uma forma de música se apresenta em diversos lugares do mundo e em variados 

contextos, podemos dizer que ela é universal? Para a civilização europeia a música se organiza 

exclusivamente de notas e tonalidades (a chamada música tonal), que funcionam entre si 

hierarquicamente e de modos complexos, de acordo com cada princípio básico. Também existem 

notas que não se enquadram dentro dessa estrutura, definidas como outras variantes tonais que 

outras culturas musicais utilizam, por exemplo, os microtons das cítaras indianas.  

 

 Ouvindo a música contemporânea ou mesmo a música indiana tocada na cítara, encontramos 

os microtons, bem como no mundo ocidental avistamos essa categoria latente nos sintetizadores. O 

sintetizador é um instrumento eletrônico criado para produzir e reproduzir sons. Em sua reprodução, 

identificam-se alguns microtons, que são comumente conhecidos como cent. Também encontramos 

microtons no canto dos pássaros, na polifonia etc. Olivier Messian transformou cantos de pássaros, 

ou seja, sintetização do canto dos pássaros, na propulsão de empilhá-los um sobre os outros, quase 

sem deixar espaços perceptíveis para ouvidos humanos.  

  

 A proximidade entre cada canto, um aspecto qualquer desses cantos que 

permita uma unidade existe, porém ela ocorre no plano molecular do som — 
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valendo-nos aqui da terminologia utilizada por Xenakis para definir os menores 

elementos discerníveis pela escuta numa determinada trama sonora. Dizer que a 
unidade está ligada ao plano molecular não significa, no entanto, dizer que existe 

uma unidade representável conceitualmente. Se assim fosse toda música teria sua 

identidade e unidade garantidas unicamente pelo fato de articular sons (FERRAZ. 
2005, p. 22). 

  

 Notadamente, ouvimos a polifonia como expressão musical ou formas sonoras mais 

complexas. O ouvinte é levado a escutar formas sonoras dissonantes, complexas, heterogêneas. 

Amplamente elaborada para afetar o ouvinte, a polifonia lança a matéria sonora para os ouvidos, em 

muito dos casos trazendo transtornos, chamando a atenção, muito mais provocativa que sutis 

dáctilos. Transbordam as sensações, os afetos; de um certo modo é muito mais visível quando 

inserida em contextos visuais, como por exemplo a trilha sonora de um filme. 

 

Há também os intervalos que durante anos foram proibidos, por serem considerados 

terrivelmente dissonantes, chamados de “diabo da música”, como por exemplo, o intervalo de 

quarta aumentada ou quinta diminuta. Intervalos de alturas entre duas notas musicais que tenham 

tons inteiros, sonoridades altamente dissonantes obtidas quando essas notas são tocadas 

simultaneamente. Ouvida e cantarolada desde os primórdios musicais, encontrada na harmonia 

dórica, a ratio epitritica entoava o intervalo de quarta em três tons, um intervalo trítono, havendo 

uma reverberação dissonante entre eles (cf QUINTILIANO, 2001, p74 nota 174).  

 

Na Idade Média, a Igreja concebeu essa conotação nos intervalos trítonos, os espectros 

demoníacos. Impôs muitas restrições terríveis e totalmente absurdas. Tríades dissonantes proibidas, 

assim como sinais na pele também eram condenáveis, a igreja crera que a dissonância despertava 

sensações inadequadas, impróprias para os ditames do bom cristão. Assim como os sinais na pele, 

os trítonos. Conhecidos como diabolus in musica na famosa idade das trevas, esse desconforto 

sonoro, no caso da escala de dó maior é a quarta aumentada ou fá sustenido, soando horrendo e 

apavorador. Hoje, vemos esses intervalos presentes em diversas músicas populares, por exemplo na 

ilustríssima obra Asa Branca do rei do Baião, Luís Gonzaga. 

* 

 Piana (2001) reflete acerca destes métodos de definição, a saber, se isto ou aquilo é 

considerado música ou não. Diz que desde os primórdios o humano canta, bate tambor, toca 

instrumentos mais ancestrais e questiona se estas manifestações musicais podem ser chamadas de 

música, tais como a arte sacral de Bach e Mozart.  
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Piana (2001, p. 44) toma o último capítulo da obra de Curt Sachs, que se encerra com a 

temática da outra música. De certo, sem muitas dúvidas, a música erudita é, sim, música. Bach, 

Mozart e outros compositores da música erudita europeia alcançam um patamar diferenciado nessa 

reflexão, quase inquestionável, quase como um altar, onde não se discute a qualidade musical das 

peças compostas por eles. Mas, essa reflexão tenta abranger uma universalidade musical, 

colocando-nos para além dos clássicos, muito além de obras homéricas, obras sinfônicas;  

esbarramos em outras esferas sonoras, que não são essas hegemônicas citadas. Será, então, que um 

esquimó produz música? Será que um sujeito das periferias urbanas tocando um tambor e cantando 

é considerado música? 

 

Durante a reflexão, Piana (2001, pp. 42-43) traz um exemplo muito interessante e polêmico 

que Sachs cita neste último capítulo de sua obra. Certa vez um músico albanês foi ouvir pela 

primeira vez a Nona de Beethoven. Ao assistir, disse que foi lindo, mas que era simples demais. 

Claramente, designa-se aqui uma diferença de valores musicais, culturalmente divergentes, 

estruturas que não se enquadram nos padrões subjetivos do ouvinte, que logo aponta como 

simplória aquela expressão. Cabe ressaltar, também, que Sachs, com sua austeridade não trocaria as 

obras de Bach por uma melodia esquimó. Piana (2001, p. 43) aponta que não é de causar choque tal 

afirmativa do autor, pois ele não estaria preparado para assimilar seus afetos, efeitos que a música 

poderia proporcionar-lhe. Incapacidade que diversos fatores impõem sobre ele, tais como, contexto 

histórico, temporal, social e espiritual. 

 

 Aqui assume-se o tempo em duas formas: como passado cuja tradição cultural não se 

apresenta na historicidade europeia e passado que pertence a tradição em que estamos. E Sachs 

anuncia que “não podemos fugir da cultura que nós próprios construímos” (SACHS, p. 234 apud 

PIANA. 2001. p.44). O costume, então, fez que houvesse um aspecto rítmico simplista para o 

cantor albanês ao ouvir a Nona de Beethoven e também, que Sachs assumisse sua total incapacidade 

de apreciar uma melodia esquimó com tanta adoração quanto a missa bachiana. 

* 

 Convenhamos que a música, então, não é uma forma de expressão universal, divergindo e 

modificando-se de uma cultura para outra. No Brasil essa análise é ainda mais nítida, pois a 

diversidade cultural está muito próxima, Convivem grupos culturais com variedades nas práticas 

musicais, permitindo pensar tanto a diversidade que permeia as práticas musicais populares como 

também as práticas eruditas. Pois de certo que a música é uma expressão de forma cultural. Mas, 

geralmente, consideramos música o que está mais habitualmente em nossos cotidianos e, 
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consequentemente, estranhamos o que se afasta mais de nós, seja o barulhento rock'n roll, os cantos 

bantos ou as melodias esquimó. 

 

 Sendo assim, acompanhamos esta tarefa de pensar o que é música. Caminhando para uma 

dada resposta, Murray Shafer (1991,p. 25) reflete com seus estudantes sobre o que é a música. 

Conclui que a música é uma organização de sons com ritmo, melodia etc., criada e executada com a 

intenção de ser ouvida. Para tal afirmação Murray expõe uma enorme variedade de concepções com 

intuito de chegar a um conceito de música.  

 

 Certamente, ele não tem o interesse de determinar de maneira universal e fixa o que é  

música, mas tentar, por vias da percepção e reflexão, exprimir ao limite o que é esse conceito, além 

de tentar excluir conceitos errôneos. Então, começa perguntando o que os estudantes acham que é 

música. E segue pela afirmação de uma estudante: “música é alguma coisa que você gosta” 

(SHAFER.1991 P. 25). Ao que responde com outra pergunta: “você não gosta de jazz?” (ibdem p. 

26). A estudante diz que não e, ao perguntar se ela concorda que, mesmo não gostando de jazz, 

aquilo que ela ouviu é música, ela diz que sim, o que evidencia haver algo errado nesta definição. 

Segue com outro exemplo: “música é alguma coisa que você gosta” (idem, ibidem). Ele pergunta se 

um carro cantando pneu é música e logo a resposta é negativa. Pede para alguns tocarem sons bem 

fortes no tímpano. E a resposta a que se aquilo é música continua negativa. Até que sugere que os 

estudantes componham um acompanhamento musical para o filme de Hitchcock. Uma cena de 

horror em que os instrumentos vibram assustadoramente para sua composição. E considera, que 

todos concordam que tais sons emitidos não foram agradáveis aos ouvidos, mas que seguem uma 

linha da música, a trilha sonora para filmes. 

(…) não basta comparar os grandes autores de cinema aos pintores, aos arquitectos 
ou mesmo aos músicos, mas também aos pensadores. Frequentemente, é uma 

questão de uma crise no cinema, que sofre a pressão da televisão e depois da 

imagem electrónica. Mas, as capacidades criadoras de uma e de outra são já 
inseparáveis daquilo a que os grandes cineastas lhes trouxeram. Um pouco como 

Varèse na música, eles reclamam os novos materiais e meios que o futuro torna 

possíveis. (VIEGAS, 2010, p.13) 
  

 A reflexão segue, apontando para a próxima problemática: música é som organizado com 

ritmo e melodia? Exemplo: uma peça de Shoenberg. Refletindo sobre o que é melodia e ritmo 

dentro das composições musicais sugeridas, segue indagando o que é organização dentro dessas 

formas sonoras. Qual é o componente mais urgente da discussão? O que é música? Trata-se de seus 

mais diversos casos, algo que acompanha um encadeamento ou movimento, ordenado ou 
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desordenado, pulsado ou não pulsado. Mas, Shafer pergunta: “um homem está martelando um prego 

na tábua. Está fazendo música?” (1991 p.33-34).  

 

 Assim, a reflexão sobe o atributo musical cai, a partir do momento em que a organização do 

som de um homem martelando um prego não é necessariamente música. Há uma breve reflexão 

sobre a intenção daquilo. Quando ele cita (1991, p.34) o exercício sugerido aos alunos de tocarem  o 

tímpano, uma peça musical, que chama de “Polca de lata de lixo”, seus desdobramentos musicais 

não estão mais na organização, repetição, ordenamento, ou mesmo em uma lata de lixo, mas se a 

peça seria interessante aos ouvidos. O que Shafer começa apontar em sua reflexão está na intenção 

desta peça musical. Se um som é criado para ser ouvido ou se esses sons são meros incidentes, esses 

atributos avaliarão se a composição sonora será uma música. Pois, como cabe no exemplo do 

sujeito martelando um prego constantemente, a intenção primária é afundar o prego na superfície 

desejada; já no caso de um sujeito escrever uma peça chamada “Polca da lata do lixo”, ele tem a 

intenção de isto ser música, e uma intenção de que ela seja ouvida. 

 

 Mas Shafer (1991, p.35) não termina ou isola esta conclusão, pois quando surge uma nova 

figura no exemplo do martelo, o assobio, surgem também novos meios de interpretação sobre as 

marteladas. Assim, quando um homem martela e assobia, seu martelar pode ter sugerido 

naturalmente a sua mente uma métrica, que estimulou o assobio como acompanhamento rítmico. 

Afirma, pois, que música é uma organização de sons com a intenção de ser ouvida, além de haver 

outros aspectos do som a serem considerados.  

 

 A princípio, Shafer, estabelece uma concepção intelectual de música. Todavia aprofunda 

suas indagações e assiste à nova música, peças que extrapolam o conceito de música a que havia 

chegado. Vai até Jonh Cage e obtém a seguinte resposta. Cage diz: ''Música é sons, sons à nossa 

volta, quer estejamos dentro ou fora de salas de concerto” (1991 p. 120). 

 

 Shafer e seus alunos despertam novas perspectivas musicais. Concordam que diversos 

gêneros musicais existem dentro do universo musical. Sugere a leitura de Walden Thoreau,  

descobrindo inúmeros sons e visões da natureza. Cita a obra “4'33''Silence, de John Cage, que  

promoveria a possibilidade dos sons externos, os ruídos do público, que chegam a se ouvir, o ranger 

das cadeiras dos ouvintes. Também a inclusão dos objetos sonoros mais diversos, como sons da 

sirene, escova de dentes elétrica, dentre outros variados objetos sonoros a serem manifestados na 

execução musical.  
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 Nesta nova esfera musical, a nova orquestra, “o universo sônico” (SHAFER, 1991, p.121) 

compõe toda e qualquer coisa sonora, reformulando as perspectivas dos educadores musicais. Toda 

prática musical terá que ser revisada, considerando esses novos aspectos musicais que abrangem 

todo o universo. A amplitude que a música de hoje se propõe abranger está para além de ser 

rotulada, definida e verificada por um mesmo diapasão. Novas experiências conduzem o estudo da 

música. Não há uma definição totalmente exata. Atualmente, a música está em constante 

transformação. Constante fusão entre objetos sonoros tradicionais, novas linhas de atuação musical, 

em que novos músicos se propõem a experimentar novas composições, proporcionam outros efeitos 

e informações. 

 

 Isso faz que o pensamento de Shafer se debruce sobre as configurações sonoras mais 

contemporâneas, os processos de construção e dissolução da música contemporânea. Pensa, 

também, que hoje ouvem-se em grande quantidade músicas eletroacústicas, e questiona se a música 

eletroacústica é mais natural do que a música acústica para os ouvidos contemporâneos. Isso 

revolucionará os vocabulários. Os estudantes terão que compreender novas rotas musicais. 

 

 Sustenta que um dos nortes da música contemporânea segue para espaços que a levam a 

“novas paisagens sonoras”. Indica a popularização do uso de certos vocabulários musicais, que 

todos usarão, segundo os quais seriam relevantes as referências de gosto. Ressalta o que chama de 

“prevenção dos sons”, devendo ser estudada com tanta dedicação, como visto na nova medicina, a 

“medicina da prevenção”.  “Será mais importante conhecer a respeito dos limiares da dor que se 

preocupar se o diabo ainda habita o trítono”(SHAFER, 1991, p.123). 

 * 

 Percorrida a narrativa dessa discussão polêmica sobre o que é a música, agora, indicamos  o 

que para nós é música. Num sentido tão acadêmico quanto o das investigações dos musicólogos 

atuais, lentamente começamos a nos estimular por e a refletir sobre formas mais abrangentes e 

menos tradicionalistas, na música.  

 

 Se começarmos a alinhavar nossas concepções com um dos pensadores mais ilustres da 

Filosofia Contemporânea, Gilles Deleuze, poderemos seguir com menos intolerância e mais 

afinações de pluriversos musicais. Nesse sentido degustaremos corpos que se fazem música no 

acontecimento, como o canto matinal dos pássaros. Ou seja, se pensarmos e sentirmos que a música 

são diferentes multiplicidades de variações corpóreas entre velocidade e lentidão, ritmos longos ou 
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curtos, espaços-tempo lisos ou estriados, veículos de passagens, corpos que nos afetam, que nos 

atravessam arrebatadoramente. Apontaremos, então para a música como hecceidades. 

Acontecimentos em individuações relativas aos movimentos, às passagens, conjunto de afetos 

intensivos que definem um corpo e suas relações, como às cinco horas da tarde, um enxame de 

abelhas, uma matilha, uma estação, o meio-dia (DELEUZE, 2012, p. 49).  Estamos tentando dizer 

aqui que a música não se vale exclusivamente de um recurso técnico, alegando que o maestro, 

compositor ou músico são detentores da obra musical, mas a música é devir. Produção de desejos. 

Tratando os compositores e músicos como partes dessa obra, como os que esforçam-se para cunhar 

as ranhuras que dão liga entre o material sonoro e suas forças, tornando acessíveis forças que não 

seriam audíveis por si mesmas, sendo blocos de materiais desterritorializantes e reterritorializantes 

como música, que sustentam-se através da estética e da técnica, como devir. 

  

Encontramos, enfim, uma diferença descomunal entre o conceito de música tradicional e o 

conceito de música na contemporaneidade. Aquele coloca o sentido de música como aquela que é 

criada por um sujeito compositor etc, enquanto este atribui à música um corpo-devir que se 

expressa, sendo, nesse caso, o compositor um veículo que semeia e cultiva a música, tornando-a 

audível. A música como individuação está aplicada no nosso universo, como um pensamento, um 

bloco sonoro que gesta uma ligação, que gera em si mesma o devir; diz e não diz. Tudo o que existe 

na música é o que ouvimos e também o que não ouvimos. Som e silêncio, ritmo pulsado e não 

pulsado, intensidade em puro devir. Modo de escuta dos pluriversos que habitam o mundo. Como o 

canto dos pássaros, o coaxar dos sapos, o ranger das portas, os roncos dos motores, o relinchar dos 

equinos, a reverberação das ondas do mar. Decerto que a música não é uma prerrogativa 

exclusivamente humana. (TABORDA, 2004, pp. 44-47) 
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MATERIAL SONORO                                                                                                                         

 

 A música tem por matéria básica o som. Mas dentro da música não existe apenas o som. 

Existe, também, o silêncio, nas partituras musicais conhecidas como pausas. Estruturas tão 

importante quanto as execuções sonoras. Com sua voz vibrante o som acaba com o silêncio, tal 

como o silêncio abafa o som em cada pausa musical.  

 

 Shafer chama de ictus, “um galope ou ataque súbito” (1991, p.74), o impacto sonoro. O som, 

então, é a articulação entre silêncios, de característica marcante, o ataque súbito entre esses dois 

fenômenos. Silêncio quebrado por som. Como se o silêncio fosse uma folha branca, reverberada e 

quebrada pelo som. Dois fenômenos sonoros que articulam-se entre si na execução musical. Mas, 

será o silêncio ausência pura? O silêncio, então, é uma não existência? 

 

 Quando falamos de silêncio profundo, não significa opô-lo à completude sonora. Não 

queremos aqui tratar de uma unilateralidade. Assim, refletimos e observamos que na maioria dos 

casos ouvimos, em pausas silenciosas, detritos de ruídos. Refletimos sobre o contrário, o murmúrio, 

pequena quantidade de som que nos põe mais próximos do silêncio que ao som. O murmúrio está 

no pano de fundo da esfera sonora, quase imperceptível, reverbera no fraco sua sutileza. Nos 

meandros entre som e silêncio, o murmúrio, deixa de ser silêncio quando alcança a esfera da 

percepção, assim como ele continua, quando não ouvido, no espaço silencioso. Nesse entre meios, 

ora silencioso, ora sutilmente percebido o murmúrio se intercala. Transitando em plenitude o 

murmúrio se torna silêncio.  

 

 Shafer chega a dizer que o silêncio é negro, definindo o som como branco “a cor que contém 

todas as cores (…) a presença de todas as frequências audíveis em um som complexo” (1991, p. 

71). Como se o silêncio fosse uma tábula rasa e escura em que se deposita o som, e também, 

protegesse o evento musical de ruídos. Neste caso, começa a ver-se a importância do silêncio. Pois, 

cada vez mais estamos disputando o espaço sonoro com diversos ruídos, como os das indústrias, 

dos engarrafamentos. Os compositores contemporâneos estão mais interessados em cuidar do 

silêncio, percebendo sua desvalorização contemporânea na sensibilidade musical. Segundo, Shafer, 

alguns compositores assumem uma radicalidade, alegando que não existe silêncio. E assim, ele 

reflete: “silêncio é ruído?”  (1991, p. 74) 
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 Abre-se uma gama de possibilidades para este fenômeno, hoje, muito desejado: ao mesmo 

tempo que o silêncio torna-se cada vez mais frágil, provoca diversas reações no evento musical, traz 

sensações. Reverbera no espaço sonoro condições diversas, desde um deslocamento entre sons até 

uma pausa consentida para que um movimento musical se perca de vista, ou de ouvidos, na 

memória. Soa com potencial sensível na condição temporal.  

 

  Para Shafer, não há nada tão sublime como o silêncio, afirmando que o último silêncio na 

condição humana é a morte. Se analisarmos a relação do silêncio com a morte, chegaremos no 

medo que o humano sente da morte, como rejeição da personalidade. Mas, se pensarmos a morte 

como um fenômeno que liga ciclos da vida, notadamente veremos que não há o que temer, pois a 

morte é uma ponte entre um som e outro. Por consequência, a morte se dá para a vida, ciclo 

concomitante, transição entre vidas, entre sons. Não obstante, há também aspectos do silêncio que 

são vívidos, uma realidade viva nos entornos musicais.  
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SINGULARIDADES                                                                                                                             

 

 Com o fim de fundamentar o que mais adiante apresentaremos aqui a pesquisa tratará da 

noção de singularidade em Deleuze, que invoca os estoicos para explorar a imanência 

transcendental e pré-individual. Nesse sentido pensaremos dois planos, o plano dos corpos e suas 

qualidades, estados de coisas, e outro, o plano dos incorporais, acontecimentos essenciais, 

desprovidos de qualidades. Cortar uma coisa qualquer expressa um verbo, esse verbo é o 

acontecimento sem forma, um ser cortado.  Sobre os incorporais, diz Deleuze: 

 

Estes efeitos não são corpos, mas, propriamente falando, incorporais.  Não são 

qualidades e propriedades físicas, mas atributos lógicos ou dialéticos.  Não são 

coisas ou estados de coisas, mas acontecimentos.  Não se pode dizer que existam, 
mas, antes, que subsistem ou insistem, tendo este mínimo de ser que convém ao 

que não é uma coisa, entidade não existente.  Não são substantivos ou adjetivos, 

mas verbos.  Não são agentes nem pacientes, mas resultados de ações e paixões, 

“impassíveis” - impassíveis resultados.  Não são presentes vivos, mas infinitivos: 
Aion ilimitado, devir que se divide ao infinito em passado e em futuro, sempre se 

esquivando do presente  (DELEUZE, 1974, pp. 5-6). 
 

  Ora, se estes incorporais se identificam com acontecimentos (e deles falaremos mais 

adiante), é preciso atentar ao que afirma Deleuze sobre o acontecimento: 

 

O acontecimento não é o que acontece (acidente), ele é no que acontece o puro 
expresso que nos dá sinal e nos espera (DELEUZE, 1974, p. 152). 
 

  Esta afirmação, de que o acontecimento é um puro expresso, nos leva à indagação sobre de 

que ele é expressão. Que outra dimensão se expressaria no acontecimento?  É a pergunta que nos 

conduz à compreensão deleuziana do transcendental. 

 

Procuramos determinar um campo transcendental impessoal e pré-individual, que 

não parece com os campos empíricos correspondentes e que não se confunde, 

entretanto, com uma profundidade indiferenciada. Este campo não  pode ser 
determinado como o de uma consciência (DELEUZE, 1974, p. 105). 

 

 Nesse sentido, o que os incorporais expressam são intensas multiplicidades, singularidades 

ou intensidades que habitam uma superfície inconsciente. As singularidades são nômades, como 

andarilhos que atravessam planícies, superfícies expansivas. Num certo sentido as singularidades se 

efetuam em acontecimentos, que frequentam os liames das fronteiras do entre, efetuando-se nos 

efeitos incorporais nas superfícies.  Relações entre, nas superfícies das coisas: é o acontecimento.  
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 Exporemos brevemente as cinco, característica principal que Deleuze explora para falar 

desse mundo imanente transcendental, isto é deste plano de imanência inconsciente, habitado por 

singularidades (Cf. DELEUZE, 1974, pp.106-107).  

 

 No primeiro momento ele fala das singularidades-acontecimentos que correspondem a séries 

heterogêneas, expressando uma energia potencial em que se distribuem as diferenças entre séries.  

Essa energia é acontecimento puro, uma via de diferentes séries heterogêneas, não se confundindo 

com os estados de coisas que encarnam o acontecimento.  

 

 A segunda característica é a auto-unificação das singularidades neste plano de imanência 

transcendental.  É que, se tratando de um transcendental impessoal e pré-individual, ele não assume 

a forma de uma consciência, que presidiria as composições entre as singularidades, “um princípio 

móvel imanente de auto-unificação por distribuição nômade, que se distingue radicalmente das 

distribuições fixas e sedentárias como condições das sínteses de consciência” (DELEUZE, 1974, p. 

105). 

 

 Terceira característica. As multiplicidades emaranham-se na superfície, singularidades à 

beira, nas bordas, relação, expandindo-se pela membrana: 

 

Mas as membranas não são aí menos importantes: elas carregam os potenciais e 

regeneram as polaridades, elas põem precisamente em contato o espaço exterior 
independentemente da distância. O interior e o exterior, o profundo e o alto, não 

têm valor biológico a não ser por essa superfície topológica de contacto. É, pois, 

até mesmo biologicamente que é preciso compreender que “o mais profundo é a 
pele”. A pele dispõe de uma energia potencial vital propriamente superficial. E, da 

mesma forma como os acontecimentos não ocupam a superfície, mas a 

frequentam, a energia superficial não está localizada na superfície, mas ligada à 
sua formação e reformação (DELEUZE, 1974, p. 106).  

 

 Mesmo que todo o conteúdo do espaço interior mantenha contato com o mundo exterior, 

essa noção estará sempre inclinada para as fricções nas superfícies, afecções nesses limites.  

 

 Quarta característica, perceberemos essas superfícies são o lugar de sentido.  O que dota os 

signos de sentido é o entrar em ressonâncias de séries, na organização da superfície, sentido este 

que “não implica,  nem unidade de direção, nem comunidade de órgão” (DELEUZE, 1974, p.107). 

 

 A quinta característica refere-se ao estatuto problemático do sentido, da distribuição das 
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singularidades, trazendo assim consigo um caráter de indeterminação, já que o campo 

transcendental das singularidades não se confunde com o de sua determinação ou efetuação em 

estados de coisas que as encarnam, que encarnam o acontecimento. 

 

 Em suma, “energia potencial do campo [transcendental], ressonância interna das séries, 

superfície topológica das membranas, organização do sentido, estatuto do problemático” 

(DELEUZE, 1974, p.107, nota), eis em apertada síntese as cinco características do plano 

transcendental das singularidades, como já dito, impessoal, pré-individual, não presidido por uma 

consciência, em nada se parecendo com o empírico, em que se efetua. 
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O ACONTECIMENTO                                                                                                                        

 

 Neste trecho seguiremos a refletir sobre os pensamentos de Deleuze quando indaga acerca 

da entidade que se forma sobre um plano de imanência, os acontecimentos. Para isso nos 

utilizaremos da obra “O que é Filosofia?”, no capítulo “Prospectos e Conceitos”, em que ele vai 

tratar dos estados de coisas e do virtual. Mais precisamente da virtualidade, não mais uma 

virtualidade caótica, mas sim uma virtualidade consistente, fundada sobre o plano de imanência. O 

que corta é o acontecimento, parte que escapa tanto que foge de sua própria atualização e transborda 

virtualidade, diferentemente dos estados de coisas. 

 

O acontecimento não é de maneira nenhuma o estado de coisas, ele se atualiza 
num estado de coisas, num corpo, num vivido, mas ele tem uma parte sombria e 

secreta que não pára de se subtrair ou de se acrescentar à sua atualização (...) 

(DELEUZE, 1992, p.202). 
 

 Ao mesmo tempo em que o acontecimento se atualiza em estados de coisas, tem outra parte, 

que é acontecimento puro, força pura, potência do entre, do campo do virtual. “É o virtual que se 

distingue do atual, mas um virtual que não mais é caótico, tornando consistente ou real sobre o 

plano da imanência que o arranca do caos. Real sem ser atual, ideal sem ser abstrato” (DELEUZE, 

1992, p. 202). O acontecimento é o paradoxo aqui; desdobra-se, em parte atual, sobrevoando a 

superfície dos estados de coisas, e em parte, virtual, no plano da imanência.  

 

 “O acontecimento é imaterial, incorporal, invisível: a pura reserva” (DELEUZE, 1992, 

p.202). Deleuze aponta para emergi-lo do acontecimento, nesse sentido o acontecimento emerge da 

imanência transcendental. Um devir múltiplo que está no entre. Assim, se pensarmos em estados de 

coisas, corpos que se atualizam no acontecimento, pensaremos que o acontecimento se faz na 

superfície, pois expressa energias entre as coisas. Focando no acontecimento que quase se atualiza, 

então, notamos que a superfície está entre duas coisas, dois instantes. Nesse sentido os instantes são 

atuais, e os acontecimentos são tempos entre instantes, tempo eterno e puro devir, um entre-tempo.  

 

Todos os entre-tempos se superpõem, enquanto que os tempos se sucedem. Em 

cada acontecimento, há muitos componentes heterogêneos, sempre simultâneos, 

já que são cada um um entre-tempo, todos no entre-tempo que os faz comunicar 
por zonas de indiscernibilidade, de indecidibilidade (DELEUZE, 1992, p. 204). 

 

 Numa esfera infinita, esse tempo é morto, sempre morto e infinito. Ele não espera 
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precedentes ou  sucessores, o que se passa entre os instantes são entre-tempos, acontecimentos 

virtuais. Nesse sentido a virtualidade comporta os entre-tempos e os acontecimentos, componentes 

em que nada se passa:  

Nada se passa, e todavia tudo muda, porque o devir não pára de repassar por seus 
componentes e de conduzir o acontecimento que se atualiza alhures, a um outro 

momento. Quando o tempo passa e leva o instante, há sempre um entre-tempo 

para trazer o acontecimento (DELEUZE, 1992, p. 204). 
 

 Num certo sentido compreendemos que o tempo ou o conceito do tempo habita uma 

potência de repetição. Seu devir engendra o acontecimento, que segue-se totalmente diferente da 

função que tem sua potência no discurso, na ação. Porém, Deleuze fala que as coisas não se 

separam dos acontecimentos, tampouco o acontecimento separa-se dos estados de coisas. De certo 

que não são o mesmo, mas engendram-se.  

 

Sem dúvida, o acontecimento não e feito somente de variações inseparáveis, ele 

mesmo é inseparável do estado de coisas, dos corpos e do vivido nos quais se 

atualiza ou se efetua Mas diremos o inverso também: o estado de coisas também 

não é separável do acontecimento, que transborda contudo sua atualização por 
toda a parte (DELEUZE, 1992, p.205).  
 

 A filosofia como campo de batalha, uma alusão, vapor que não se assemelha aos estado de 

coisas, mas equivale a esse acontecimento puro que perpassa a superfície. “Não há ética diferente 

daquela do amor fati da filosofia. A filosofia é sempre entre-tempo” (DELEUZE, 1992, p.206).   

 

 “É por isso que a filosofia frequentemente parece, para a ciência, recobrir um simples caos, 

que faz que se diga: você só tem escolha entre o caos e eu, a ciência”(DELEUZE, 1992, p. 207).  O 

que Deleuze faz é justamente desviar desse falso problema, essa suposta necessidade de escolher 

entre um transcendental que assume a forma de uma consciência, um eu, e o caos indiferenciado.  O 

plano de imanência das singularidades é o transcendental deleuziano, que, respondendo de forma 

diferente a esse falso problema, reivindica um transcendental impessoal, pré-individual, furtando-se 

à forma de uma consciência, o que ele denomina também virtual, e uma dimensão que ele expressa, 

por assim dizer, empírica, atual, que não é apenas a dos seres, mas também a dos incorporais, dos 

acontecimentos, destes seres não existentes,“tendo este mínimo de ser que convém ao que não é 

uma coisa, entidade não existente” (DELEUZE, 1974, p. 205). 
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HECCEIDADE: INDIVIDUAÇÃO SEM SUJEITO NAS RANHURAS DO TEMPO (LISO E 

ESTRIADO)                                                                                                                                           

 

 Se pensarmos o acontecimento do ponto de vista de um princípio outro de individuação,  

individuação não subjetiva egóica, surge a noção de hecceidade. Primeiramente existem, pelo 

menos, duas compreensões da origem do termo e do conceito de hecceidade. Uma dessas é, talvez, 

a mais usada; a hecceidade de Duns Scot derivada da palavra latina haec, que significa “esta coisa”. 

A outra concepção deriva a palavra de ecce, o que ocorre segundo Deleuze (2012, p.49, nota) por 

um equívoco, mas para ele um “erro fecundo”, pois permite não confundir a individuação por 

hecceidade aquela de uma coisa ou de um sujeito.  

 

 É essa concepção deleuziana que nos interessará mais de perto; é a hecceidade que aciona 

uma potência maestrina, um mais alto grau desse conceito, a potência da individuação sem sujeito. 

Ou seja, essa hecceidade é uma individuação outra, que está muito além de apenas uma 

individuação do sujeito, de uma coisa, ou algo determinado. Tratando, então, da hecceidade, por 

exemplo, do dia, das cinco horas da tarde, de uma neblina, de um enxame, de uma matilha, de uma 

vida; reiterando que a individuação de um sujeito que vive a vida não é a mesma individuação de 

uma vida, surge a possibilidade de um devir. Hecceidade definida por um organismo com latitude, 

longitude, velocidade e lentidão, independentes. “São hecceidades, no sentido de que tudo aí é 

relação de movimento e de repouso entre moléculas ou partículas, poder de afetar e ser 

afetado”(DELEUZE, 2012, p. 49) 

 

 Hecceidade é um conceito chave no pensamento deleuziano. Ele está permeando diversos 

elementos que se desdobram nessa filosofia. Incorporada aos agenciamentos, às multiplicidades, à 

imanência e ao caos, a singularidade que antecede a própria individualidade. Por isso torna tão 

dificil uma profundidade nesse conceito, pois ela está presente em tudo aquilo que não engloba um 

sujeito, algo, ou uma coisa qualquer. Assim também acontece com o espaço liso, que exporemos 

mais à frente,  que: 

(…) é direcional, e não dimensional. O espaço liso é ocupado por acontecimentos 

ou hecceidades, muito mais do que por coisas formadas e percebidas.  É um 
espaço de afectos mais do que por propriedades (…) o que ocupa o espaço liso são 

as intensidades, os ventos e ruídos, as forças e as qualidades tácteis e sonoras 

(DELEUZE, 2012 p. 185).  
  

 Nesse sentido o espaço liso está vinculado à hecceidade, com propriedades sensórias que 
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ultrapassam o campo da medida.  São incomensuráveis sua velocidade ou lentidão, sua latitude ou 

longitude. Ao contrário, o espaço estriado se estabelece pela medida, o que o ocupa pode ser 

mensurado. 

As relações, as determinações espaçotemporais não são predicados da coisa, mas 
dimensões de multiplicidades (…) Uma hecceidade não tem nem começo nem 

fim, nem origem nem destinação; está sempre no meio. Não é feita de pontos, mas 

apenas linhas. (2012, pp. 52-53)  
 

 Quando pensamos nessas dimensões de multiplicidades que homogeneízam seus inícios e 

fins, acontecimentos independem de pontos regulares, ou de durações determinantes. Através dessa 

noção de hecceidade com infinitas velocidades, fluem as linhas.  Essas linhas entrelaçam-se pelo 

espaço liso, ocupando, elas agenciam acontecimentos. O espaço liso, podemos pensar, como 

territórios amorfos e até imperceptíveis. Quando somos capazes de perceber são muito mais 

sensíveis ao sentido do tato do que o sentido da visão. No pensamento deleuziano, o sentido de 

hecceidade aproxima-se da noção de um corpo qualquer,  um corpo sem órgãos. 

  

 Um vento que atravessa o espaço liso provocando mais sensações hápticas junto com o seu 

assobio, sensação auditiva. Uma imagem sonora com forças intensas, espaço liso com módulos 

plásticos como o vento e ruídos. Diz Deleuze, “o espaço liso é ocupado por acontecimentos ou 

hecceidades, muito mais do que por coisas formadas e percebidas” (2012, p.185). 

 

 Como podemos perceber os acontecimentos que agenciam sensações hápticas e sonoras 

percorrem o espaço liso, ou seja, quando falamos de hecceidade, notamos que ela ocupa o espaço 

liso como as sensações do gelo quebrando e areias atritando-se, sensações hápticas e ruídos, que são 

muito diversas das coisas que estão no espaço estriado. “O que cobre o espaço estriado, ao 

contrário, é o céu como medida, e as qualidades visuais mensuráveis que derivam dele” 

(DELEUZE,  2012, p. 185)  
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TEMPO MUSICAL                                                                                                                              

 

 Piana começa a reflexão sobre o tempo musical dizendo que o tempo na música está 

basicamente na forma de um som existir. “O som existe quando existe.” (1991, p, 141). É uma 

característica distintiva que define sequências sonoras, suas relações, suas cadências e seus grupos 

sonoros. Ressalta que o momento temporal seja a forma mais profunda e rica de sentido. A 

temporalidade está vinculada à forma mais vívida da existência, à subjetividade e aos afetos. Não 

uma subjetividade física, mas temporal. Subjetividade reflexiva viva em si mesma. Dessa maneira, 

a composição musical está mais vinculada ao momento intrínseco, ao contrário de uma 

essencialidade abstrata. 

 

 As formas que a música cria são efêmeras, pois elas surgem imediatamente a partir de uma 

dada interpretação musical e se esvaem assim que o silêncio engloba a esfera sonora. Isso não quer 

dizer que sua efemeridade é um problema, mas uma característica essencial. A música não precisa 

rodear outras formas fixas no tempo para justificar ou dar mais vazão a formas homogêneas e 

duradouras. Neste sentido, “a natureza temporal da música não aparece mais como um limite, mas 

como uma característica essencial que torna a música, eminentemente, uma arte da vida interior” 

(PIANA, 1991, p. 144). A música não precisa rodear esses limites de formas, e conquista uma 

interioridade por conta dessa homogeneidade intrínseca.  

 

 Piana desenha um quadro temporal na música, cujos quatro eixos são: música, tempo, som e 

vivência. Nessa dinâmica entrelaçam-se os afetos e os sentimentos. Movimento de vida que 

perpassa o ordenamento e o caos. Tensões que, como um efeito sanfona, relaxam e contraem, 

fazendo a imagem sonora do ritmo e a figura rítmica, ao passo que esse duplo movimento está 

contido na vida. Considera que dentro da subjetividade da vida, a temporalidade não se segue 

ordenadamente, mas de modo recíproco em sua totalidade. As sensações coletivas e subjetivas serão 

construídas na escuta, ao passo que concomitantemente serão compreendidas dentro da unidade 

sonora. 

 

 Esboçado o esquema temporal, Piana, questiona diversos elementos, a princípio, indagando 

se podemos sustentar a forma temporal do tempo musical. Diz que em cada um desses eixos 

traçados há elementos a serem ocultados, como dificuldades, problemas e incertezas. Indaga, 

também, por que seríamos obrigados a aceitar uma concepção de música que expressa à vida 
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interior, diretamente ligada a subjetividade da vida; por que, os afetos e emoções tem a ver com 

tudo isso. Para ele, tal como a visualidade, a sonoridade está disposta para o mundo capturando o 

que está fora do corpo.  

 

 Essas vivências são processos que abrangem a exterioridade, processos nos quais em si 

mesmo formam-se conjuntos. No entanto, Piana, não vê muita sustentação na mediação aplicada 

pela temporalidade. Pensando numa forma mais ampla, aponta questões acerca da temporalidade, 

que constitui a problemática originária. Afirma que a princípio “os sons são objetos temporais”  

(PIANA, 1991, p.147). 

 

 Reafirmando a temporalidade do som, o que expressamos? Diz Piana que dentro do espaço e 

do tempo as coisas se dão concretamente. Não é muito inovador falar sobre essa questão. Se há algo 

no espaço, um som, por exemplo, é porque está no tempo também. Certo que não estamos 

utilizando nesse momento noções incomuns do que é o tempo, mas é importante ressaltar que este 

conceito pode ser enquadrado dentro dos limites padrão. Sabiamente, ele introduz outro elemento, o 

conceito mais geral “de um prazo de tempo concebido” (PIANA, 1991, p. 147), a duração. Começa 

a introduzir-nos em uma compreensão do som como objetos temporais que duram de seu início a 

seu fim. Ainda não satisfeito, diz que não basta apenas conceituarmos os sons como objetos que 

existem na duração de seu início a seu fim. Refletindo sobre a mesa em que está debruçado a 

escrever, Piana, diz que nela há um exemplo muito interessante, pois a mesa existe imediatamente e 

futuramente ela deixará de existir. Desgastando-se, envelhecendo, este objeto se consome. Da 

mesma maneira futuramente tal objeto, a mesa, estará inapto a conseguir cumprir sua função de 

mesa. No caso da mesa esses conceitos de início e fim não tem capacidade suficiente de dar um 

sentido essencialmente temporal. 

 

  Já pensando na duração sonora, Piana diz: “o que se acaba é justamente a duração” (1991, p. 

148). O som não envelhece, ele atravessa. Nesse caso, o próprio existir equivale ao objeto, o som. 

Eis a necessidade temporal, o som constituído de partículas de tempo. Som como processo, 

movimento encadeado de tempo ou solitário na duração. A existência do som está na efemeridade 

de sua duração. No espaço, seguem-se estruturas de som encadeadas ou o som individual; podemos 

captar o som nele mesmo, nada para além do som; ele aparece e desaparece instantaneamente.  

 

 Trazendo uma nova questão, Piana, revela o conceito de intemporalidade, distanciando-o do 

de temporalidade, embora não se trate de contrários. Uma duração que não está diretamente 
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vinculada às aparências das coisas, ou seja, não é a necessidade do tempo, tampouco pode ser 

colocada como uma das “determinações fenomenológicas”. A duração está entre, início e fim, um 

intervalo de tempo efetivamente capturado na existência do objeto sonoro, manifestado 

concretamente na percepção. Piana também a nomeia duração fenomenológica. 

 

 No curso do debate teórico da investigação temporal da música, seguem-se questões 

urgentes a serem tratadas, como o sentido e a alçada que dizem respeito a essas primeiras 

problemáticas sobre o tempo. Cabe pensar que os sons estão diretamente vinculados à 

temporalidade, só que não ligados à mesma temporalidade dos objetos corpóreos, que citamos 

anteriormente. Os sons estão diretamente ligados à mesma temporalidade que ainda não 

conseguimos elucidar de todo. Pois, não conseguimos captar uma percepção pura do som, e só na 

experiência podemos perceber esse processo temporal. O som é percebido quando executado na sua 

manifestação, envolto em existência, na qual a temporalidade surge. 

 * 

 No vórtice de pensarmos o tempo, o concebamos como uma flecha, sucessão de 

acontecimentos. Geralmente estamos impregnados de sucessões na nossa vida, é assim que 

entendemos o tempo. Algo que se desdobra no caminho, andarilho do passado, presente e futuro. 

Um tempo que só traça uma rota e ela é sempre em frente, sempre está em movimento. O tempo 

seria o movimento. Mas o esforço deleuziano aqui, como vimos, é apontar para um tempo que não 

está no tempo, é apontar para algo que não se enquadra.  

 

 Para o pensador Giles Deleuze, inicialmente, as forças das imagens no tempo desdobram 

duas vias temporais, uma é a via do tempo em movimento e a outra via do tempo puro. Assim, para 

o pensamento deleuziano percebemos dois deuses da mitologia enfatizando-se: Aion e Chronos. 

Segundo ele, Chronos habita o presente no tempo, ou só existe presente nesse tempo em estado de 

movimento. O presente é marca do movimento, o entre passado e futuro sobre seu prisma risca as 

ações e as durações corporais. Chronos ilimitado como passado e futuro, mas é limitado como 

instante. Chronos aparece no acontecimento sucessivo de presentes no tempo. 

 

 Para pensar melhor o tempo como Chronos, podemos sugerir uma imagem que Deleuze faz 

dele na imagem-pulsão no cinema, em um dos capítulos do exímio texto Imagem-Movimento 

(1983). A imagem-pulsão é energia, ato que movimenta para inclinar-se a uma degeneração 

desenfreada, até conciliar-se com o equilíbrio, ou seja, a morte. Tempo entrópico. Deleuze discorre 

a pulsão como:  
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(…) a energia que se apodera de pedaços no mundo originário. Pulsões e pedaços 

são estritamente correlativos. Evidentemente, às pulsões não falta inteligência: têm 

até uma inteligência diabólica que faz com que cada uma escolha a sua parte, 
espere seu momento, suspenda seu gesto e recorra aos esboços de forma sob os 

quais ela poderá cumprir melhor o seu ato. E ao mundo original também não falta 

uma lei que lhe dê consistência. É inicialmente o mundo de Empédocles, feito de 
esboços e de pedaços, cabeças sem pescoço, olhos sem fronte, braços sem 

espáduas, gestos sem forma. Mas é também o conjunto que reúne tudo, não dentro 

de uma organização, mas que faz todas as partes convergirem para um imenso 

campo de lixo ou um pântano, e todas as pulsões para uma grande pulsão de 
morte. O mundo originário é, portanto, ao mesmo tempo princípio radical e fim 

absoluto; e, enfim, liga um ao outro, coloca um dentro do outro, de acordo com 

uma lei que é a da maior inclinação. Assim, trata-se de um mundo de uma 
violência muito especial (sob certos aspectos, é o mal radical); mas tem o mérito 

de fazer surgir uma imagem originária do tempo, com o começo, o fim e a 

inclinação, toda a crueldade de Cronos. (DELEUZE, 1983, p.144) 
 

 Já o Aion conserva o passado e o futuro ou o que existe nesse tempo é passado e futuro. Aion 

estica-se em incomensurabilidade nos dois sentidos, de passado e de futuro. Eternidade em devir. 

Uma falsidade. A mesma coisa aparecendo de diversas formas. Como se um mesmo objeto 

aparecesse sob pontos de vistas diferentes. Ou como melhor colocou o exímio professor, Claudio 

Ulpiano, um “flashback”, “um tempo labirinto” (Cf ULPIANO, 1994). Bifurcações entre linhas 

temporais, um emaranhado de linhas como infinitos entrelaçamentos. 

 

Aion, apenas o passado e o futuro insistem ou subsistem no tempo. Em lugar de 

um presente que reabsorve o passado e o futuro, um futuro e um passado que 

dividem a cada instante o presente, que o subdividem ao infinito em passado e 

futuro, em ambos os sentidos ao mesmo tempo. Ou melhor, é o instante sem 
espessura e sem extensão que subdivide cada presente em passado e futuro, em 

lugar de presentes vastos e espessos que compreendem, uns em relação aos outros, 

o futuro e o passado." (DELEUZE, 2000, p.193 apud ZOURABICHVILI, 2004, 
p.11)  

 

 Uma propagação caótica do tempo avassala, compreendendo o tempo como labirintos, saltos 

no tempo, como um desencadear falso. Rompendo a tranquila linearidade do tempo, traçando 

movimento descontínuo, fugindo da circularidade num mergulho abissal na espiral. É um tempo de 

devires e suas multiplicidades. 

 

A coisa mais simples que se diz da música de Boulez, também se dirá no cinema 

de Godard: pôs tudo em série, institui um serialismo generalizado. Chamaremos 

até mesmo de categoria tudo o que tem função de limite entre duas séries 

totalmente repartidas, com o antes e o depois constituindo as duas faces do limite  
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(DELEUZE, 2005, p.327-328).1   
  

 Isso que Deleuze quer provocar, fusões, colisões, paradoxos nas ranhuras. Pierre Boulez e 

Jean-Luc Godard expressam na arte, a manifestação do tempo que o pensamento deleuziano insisti 

em exprimir para evidenciar que existe mais do que uma linearidade. Que o tempo é uma 

imanência, mesmo pensando o tempo fora do tempo, pois o fora no pensamento deleuziano também 

faz parte da coisa, ela inclui-se para perseverar o tempo puro, o tempo sem bordas, o tempo não 

pulsado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Sobre a serialidade na música de Boulez, cf.n.2. 
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RITMO                                                                                                                                                   

 

 Para mais enlaces sobre a temática acerca do tempo na música, caminharemos nos 

horizontes da teoria musical para refletir sobre este conceito, o ritmo. Cabe ressaltar que tal 

conceito está diretamente vinculado à métrica. Na teoria musical é na métrica que se agrupa este 

conceito sonoro. A métrica, por sua vez, está vinculada à duração sonora.  

 

 Ritmo é um conceito musical que tem como atributo representar o movimento cadenciado e 

regular do som que se propaga no decorrer de uma execução musical. Essa palavra vem do grego, 

rythmos. Métrica e ritmo não estão ligados exclusivamente a música, mas, também, ao passo do pé 

que marca uma dança, ao encadeando dos remos para maior propulsão da canoa. Diz Aristóteles que 

o ritmo contém a métrica, ou seja, a métrica é parte do ritmo, afirmando que o controle cadente do 

ritmo está na natureza humana, na poesia, no batimento do coração, sendo a própria natureza esse 

movimento pulsante que dá vida à poesia, à música e a todas as coisas que dela derivam 

(ARISTÓTELES, 1448b 20-23 apud PEREIRA, 2001, p.67, nota 144 ). 

 

 O ritmo é encontrado nos versos das tragédias gregas presentes no folego de cada entoada, 

no silêncio de cada pausa, de cada movimento trágico versificado. Alguns pensamentos apontam 

que o ritmo pode ser observado tanto pela visão, quanto pelos ouvidos, ou mesmo pelo tato. Esta 

afirmação se dá por Aristides Quintiliano (PEREIRA, 2001, pp. 68-69), que constrói tal argumento 

baseando-se em três elementos, que são a melodia, a dicção e o movimento corporal. Então, para 

este pensador da música, o ritmo equivale à fundação da música, ou seja, as bases que a métrica 

sustenta no encadeamento da natureza e que percebemos por diversos sentidos, não só pelos 

ouvidos. No entanto, situa o ritmo quando a tragédia adquire tempos acentuados e tempos não 

acentuados, aproximando o ritmo da melodia, da dramatização que compõe a tragédia grega, ou 

mesmo proveniente dos mais atabalhoados improvisos.   

 

 O ritmo está ligado diretamente à linguagem, mas volta e meia colidem a duração métrica 

poética e as durações musicais, não deixando de arranjarem-se entre elas, fundindo-se na diferença. 

“Por outras palavras, enquanto a métrica observa a medida do verso escrito num ritmo uniforme, a 

rítmica considera a ordem relativa dos tempos acentuados e não acentuados” (PEREIRA, 2001, p. 

68). Por conseguinte, a métrica preocupa-se com um encadeamento na medida do verso escrito e 

uniformemente composto, enquanto que o ritmo abrange expressões musicais em tempos fortes e 
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fracos, lentos e velozes. 

O passo decisivo, que a composição musical deu no sentido de separar a melodia 

da métrica, foi, segundo esclarece Aristides Quintiliano, considerar as figuras 

métricas como durações, compostas por outras durações mais simples, as quais 
podiam subdividir as primeiras, coincidindo com os intervalos melódicos que 

foram determinados experimentalmente pelos Pitagóricos (PEREIRA, 2001, p.70). 
 

 Aristóxeno foi um dos pensadores da música que se debruçou sobre movimento musical, o 

ritmo. Ele compôs a obra Elementa Rhythmica da qual, hoje em dia, só encontramos alguns 

fragmentos. Aristides tenta resgatar sua obra, no livro I da sua “De Musica”. Debruçado na obra de 

Aristóxeno, Aristides constrói uma ciência rítmica dividindo e organizando essa ciência. A escola 

pitagórica é a base desses fundamentos onde o ritmo se faz ciência por razões de intervalos sonoros, 

razões numéricas precisas em quantidades e divisões temporais. Aristides produz, dentro dos 

meandros dessa ciência, uma assertiva de que essas sucessões temporais não são variáveis, e sim, 

sujeitas a divisões em meios a sucessão de tempos. Figuras métricas são durações intervalares da 

estrutura rítmica, durações complexas compostas de durações simples. 

 

 Para Aristóxeno os valores rítmicos não são entidades independentes, tão pouco absolutas; 

estão diretamente vinculadas a outras durações que envolvem diversas vias. Por exemplo, enquanto  

uma manifestação poética se faz candente na medida dos versos dramatizados, um malabarismo 

rítmico promove agenciamentos entre os ritmos acentuados e os ritmos não acentuados, como uma 

bailarina que dança nas ranhuras do tempo. Ele cita que existe no pensamento pitagórico uma 

duração primária, definição dada para a parte mais ínfima e indivisível na duração. O ritmo tem a 

função de acoplar valores variados para que sejam ordenados e interpretados de uma maneira geral. 

Assim, fica mais fácil a vinculação da duração com outros aspectos sonoros, a exemplo da melodia 

e da harmonia.  

 

 Pensando numa construção da ciência do ritmo para a música, apoiamo-nos no 

acontecimento da mesma, e no estudo que Aristides percorre para tal, baseado nos fundamentos da 

escola pitagórica e nos fragmentos do pensamento de Aristóxenos, que se dá em medida da clareza 

com que o ouvido interpretará cada figura rítmica e melódica. Através disso ocorrerá a 

individualização de cada intervalo de tempo concedido a cada figura rítmica atrelada à melodia.  

  

 Além do mais, devem-se interpretar graciosamente as intensidades sonoras, deixando as 

durações cada vez mais distintas entre tempos acentuados e não acentuados, longos ou breves. Há 

divisões intervalares partindo os tempos em tons, meios-tons e quartos de tom, para estabelecer 
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quantidades rítmicas, o tempo em partes. Tentativas que promoveram cientificamente o afastamento 

entre ritmo e melodia, assim, deixando mais prático o estudo da música quando fala-se de ritmo. 

Captar as menores frações ritmais, por exemplo traçando-se o pulso, os batimentos mais curtos, 

verifica-se o menor som que podemos apanhar, da mesma maneira que identificamos igualmente na 

harmonia intervalos curtíssimos de tons.  

 

 Exemplificando isso no Prólogo de Agaménonon, em que os anapestos de que adiante 

falaremos, desenrolam-se em formatos variados, no qual essa variação rítmica alterna anapestos e 

dáctilos . Assim, existem ritmos iguais e outros relativos. Encontram-se em alguns casos, também, 

ritmos duplos. A finalidade aqui é de alterar a percepção desencadeando diversas formas rítmicas. 

Aristides, então, classifica estes gêneros rítmicos como: iguais, hemiólios e duplos. Estes gêneros 

formam-se através do seu movimento ou da sua duração, de acordo com seus graus de grandeza, ou 

seja, um efeito rítmico harmonizado consigo dá um sentido de igualdade; um efeito rítmico atrelado 

com um segundo dá um sentido duplo ao movimento sonoro. Essa separação entre gêneros rítmicos 

se deu de acordo com as partes que dão forma a cada ritmo. Por exemplo, no gênero hemiólio, 

quando visto numa partitura musical, três figuras rítmicas intercaladas a outras duas, seriam 

executadas concomitantemente. 

 

 Há na construção rítmica alguns exemplos muito curiosos acerca da variação e da 

transformação rítmica. Ouvindo as células básicas do ritmo sentiremos que ritmos longos nos levam 

a adormecimento, a liberdade, enquanto outros ritmos curtos nos levam a despertar, contrair. Como 

no caso dos anapestos e dos dáctilos, figuras rítmicas que se engendram umas após as outras, 

metamorfoses nestas durações. Geralmente, encontramos dáctilos com proporções muito 

semelhantes nas suas configurações, evidenciando aspectos racionais nas suas durações.  

 

 Reza a lenda que os dáctilos eram divindades, inclusive direcionando seu surgimento do 

batimento repetitivo dos martelos em bigornas. Definem-se por características peculiares, contando 

o pulso, ou seja o tempo forte na primeira sílaba da tríade, por exemplo, forte-fraco-fraco.  

 

 Por sua vez, desde os versos dóricos, encontraremos a construção de anapestos, pautada no 

levante da batida, indicando o ordenamento inverso do ritmo pulsado. Cadente, de dáctilo para 

dáctilo, a expressão dos anapestos, por sua vez, é de transformação. Encontramos, em sua maioria, 

anapestos que iniciam-se por um tempo não acentuado, ou seja, acentuando o sincopado na última, 

por exemplo, fraco-fraco-forte, ao contrário dos dáctilos. 
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 No tocante a prática musical humana, podemos verificar grandes diferenças e também 

muitas repetições, se analisarmos o passar da história. Transformações que chacoalham com as 

concepções tradicionais, repetições que seguem firmes nos modos operantes, mas que em seu 

interior ultrapassam toda e qualquer rigidez.  

 

(…) um elemento (a matéria) que contém partes que se transformam e outras que 

permanecem. É a forma que transforma a matéria, mas ao mesmo tempo, permite 

que alguns elementos desta continuem estáveis e inalteráveis. No exemplo da 

marcha de anapestos, o anapesto continua a ser em potência sempre o mesmo 
anapesto, mas em acto é objeto de transformação. (PEREIRA, 2001, p.73)   
 

* 

 Partindo para pensamentos contemporâneos, avistamos o acontecimento musical atrelado a 

um dos conceitos elaborados por Deleuze e Guatarri no texto intitulado “Acerca do ritornelo” 

(2012, pp. 121-180). Sua linha de pensamento traça-se por blocos conceituais em que emergem 

aspectos como devir-criança, o caos como base criadora e o ritmo, sendo que “o ritmo nunca tem o 

mesmo plano do ritmado” (2012, p.26). Percebemos que o pensamento seguirá um fluxo espontâneo 

e maroto. Falar do ritmo é falar das ranhuras do tempo.  

 

 Deleuze e Guatarri afirmam que o movimento do tempo musical, do ritmo, se faz nos 

entremeios, como hecceidade. Há um forte laço latente entre conceitos reverberantes. A propagação 

do pensamento, que destrincha a música e mostra alguns aspectos da potência do ritornelo aparece 

primeiramente no movimento da criança, como fonte geradora do devir-criança. Agencia 

ferramentas (paisagens sonoras) para sentir-se afagada. Um exemplo que Deleuze cita é a criança 

que, quando acuada, esta vibrando no escuro, emanando tranquilidade para seu interior que soluça 

de medo. Cantarola uma canção entoando versos saltitantes, borbulhando, desloca-se em instantes.  

 

Uma criança cantarola para arregimentar em si as forças do trabalho escolar a ser 

feito (…) Uma dona de casa liga o rádio, ao mesmo tempo que rege as forças 

anticaos de seus afazeres. Os aparelhos de rádio ou de TV são como um muro 
sonoro para cada lar e marcam territórios (o vizinho protesta quando está muito 

alto) (DELEUZE, 2012, p.122). 
 

 Transbordamos a afinidade afetiva que impregna os imaginários  interiores, sentimo-nos 

territorializados com lembranças que tocam o exemplo dos componentes vocais sonoros do 

cantarolar, centros delicadamente quebradiços, limitados. Emergem forças comprimidas, germinam 

eclosões criativas de algo a ser feito, traça-se equanimidade entre superfícies e interiores territoriais. 
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 Rodando, uma ciranda ritmada na força da criação, em círculos, harmoniza-se sem folgas. 

Provocada qualquer dissonância baldadamente agenciada ao caos, o círculo abriga alguém, concede 

o território. Abrem-se forças próximas da roda, que giram supérfluas, não camadas mais íntimas do 

circuito interior, mas camadas do círculo, geradas pela ciranda. Forças cósmicas presentes 

improvisando manobras, cambalhotas e arabescos de movimentos agenciados.  

 

Messian tem razão em dizer que muitos pássaros são não apenas virtuosos, mas 
artistas, e o são antes de mais nada, por seus cantos territoriais (…) O ritornelo é o 

ritmo e a melodia territorializados (DELEUZE, 2012, p. 130). 

 

 Visto que o ritornelo mostra uma face territorial, ouvindo um pássaro cantar notamos que ele 

pleiteia aquele território e luta por ele, se necessário. Alinhavando diversas culturas da humanidade, 

ouvimos modos territoriais. Não obstante, esse canto, tanto dos pássaros, quanto de culturas 

humanas, atua com outras facetas, como as amorosas ou as cósmicas.   

 

 Farejando os três aspectos do ritornelo, “ora, ora, ora” (2012, p. 123), ora traça a imagem do 

buraco negro, como o caos que é, mal entreolhamos um ponto qualquer; ora, emerge um espectro 

fraterno no buraco negro, caseiro, que nos evoca conforto e territorialidade; ora, fugimos, 

abortando-nos do buraco negro e de sua incomensurabilidade. 

 

 Um nomos paquerando numa função amorosa entoa uma melodia de coeur que o ethos 

reconhece e emana, vibrando o chão de sua morada amorosa. Cosmogonias alinham o caos, 

progenitor de meios e ritmos. Territorialidade que define e constitui vibrações, “cada meio é 

vibratório (…), cada meio é codificado (…), a transcodificação ou transdução é a maneira pela qual 

um meio serve de base para outro ou, ao contrário, se estabelece sobre outro , se dispõe ou se 

constitui no outro” (DELEUZE, 2012, p.125). Emaranha o vivo do território, o solo entre solo, os 

dois territórios, dois meios misturados entre si. Também, o caos e o ritmo emaranham-se, pulsando 

nos entre-meios. 

É esse entre dois que o caos devém, não necessariamente, mas tem a chance de 

devir ritmo. O caos não é o contrário de ritmo, é  antes o meio de todos os meios. 
Há ritmos desde que haja passagem transcodificada de um para outro meio, 

comunicação de meios, coordenação de espaços-tempo heterogêneos (DELEUZE, 

2012 p.125)  
 

 Entrelaçamento do espaço liso e do espaço estriado, por exemplo. Promovendo 

agenciamentos entre espaços acionando individuações, hecceidades. Saltimbancos mudam de plano 
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rodopiando piruetas com efeitos rítmicos. O ritmo agencia diferenças, intercala afetos 

concomitantemente numa repetição artística. Meios e ritmos férteis de caos, paradoxos 

emaranhados uns aos outros, devindo em morada e vibração. O ritmo cantarola do caos aos meios e 

vice-versa, devém incomensurável. Operando nos espaços heterogêneos, transborda, muda de rota, 

energia caótica que muda o meio, aterriza, alça voo na diferença. 

 

 Claudio Ulpiano no final da aula transcrita em 25/01/1995 sobre “movimento aberrante”, 

quando fala de dança equiparada ao enlace da imagem afecção, expõe uma noção de ritmo que se 

coaduna com o pensamento aqui desenvolvido, com a noção de ritmo aqui tratada. Nota-se um 

afastamento entre ritmo e cadência, entre ritmo e código. Esses dois outros conceitos mencionados 

não dão conta de descrever o ritmo. Explica: 

 

O ritmo seria exatamente a fonte, a força que a vida tem para se envolver com o 

caos. Ou seja: a vida projeta ritmo no caos, para emergir o que se chama 
CAOSMOS - e aí a vida poder se dar. Então, é esse ritmo, é essa primeiridade, é 

esse lugar das afecções, é essa fragmentação espiritual, que não tem nada a ver 

com as imagens-ações (ULPIANO, 1995, não paginado).  
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ESPAÇO-TEMPO MUSICAL                                                                                                                           

 

 Neste trecho caminharemos pelas linhas de pensamento de Deleuze e Guatarri, apoiados por 

alguns pensadores, como Pierre Boulez, Silvio Ferraz e François Zourabichvili, que debruçaram-se 

nas mesmas obras aqui pesquisadas, para falar dos espaços lisos e estriados, tempos pulsados e não 

pulsados. Em todos os pensadores citados existe algum pensamento sobre a música, que analisa o 

tempo ou o espaço.  

* 

 Empregaremos nesta análise acerca do espaço-tempo liso e do espaço-tempo estriado as 

obras “A Música Hoje” (BOULEZ, 1986), “A Música Hoje 2” (BOULEZ, 2013) e “Mil Platôs” 

(DELEUZE. GUATARRI, 2012). Tanto um pensamento, quanto o outro abordam esses conceitos. 

Lembramos também, que Boulez convidou diversas vezes Deleuze a expor seus pensamentos nas 

palestras do IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) no Le Centre 

Pompidou, entre outros espaços musicais. 

  

 Deleuze cita Boulez quando fala dos espaços lisos e dos espaços estriados, refere-se ao 

músico como pioneiro que debruçou-se e “desenvolveu um conjunto de oposições simples e de 

diferenças complexas, mas também de correlações recíprocas não simétricas, entre espaço liso e 

estriado” (2012, p. 183). 

 

 No meio dessa reflexão, enquanto Deleuze considera e expõe esses espaços, aparece o 

modelo musical; além do modelo técnológco, modelo marítmo, modelo matemático, modelo físico, 

modelo estético: arte nômade. Nesta análise nos esforçaremos por abordar,  o modelo que interessa 

à análise, o modelo musical. No entanto, alguns desses modelos serão de suma importância, peças-

chaves para a ilustração e contextualização desses conceitos: espaços lisos e espaços estriados, 

tempo pulsado e tempo amorfo (ou tempo não pulsado). 

* 

 O tempo e o espaço são entrelaçamentos que constroem e conduzem as coisas. A música é 

um dos modelos em que essas concepções se manifestam, como visto em Deleuze, quando ele dá 

seis modelos para falar de espaços lisos e estriados, concomitantemente falando de tempo pulsado e 

tempo não pulsado; espaço-tempo, portanto. No modelo musical, Deleuze cita Boulez, um dos 

pioneiros a organizar espaços lisos e estriados na música. Cabe ressaltar que, quando o músico 

polifônico descreve essas operações, trata-se também do tempo liso e do tempo estriado; “num 
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espaço-tempo liso ocupa-se sem contar, ao passo que num espaço-tempo estriado conta-se a fim de 

ocupar” (DELEUZE, ANO, p. 183).  

  

 Deleuze parafraseando Boulez, troca tempo por espaço-tempo: 

 

(…) no tempo liso ocupa-se o tempo sem contar; no tempo estriado não se conta o 

tempo para ocupá-lo. Essas duas relações me parecem primordiais na avaliação 

teórica e prática das estruturas temporais; são elas as leis fundamentais do tempo 
na música (1986, p. 94). 

 

 Vias que se fundem, ultrapassam os limites do dualismo. Tempo-espaço como o back to 

back de um DJ tocando duas músicas ao contrário, compostas na mesma duração, tessituras 

concomitantemente sincronizadas. Meios e metros múltiplos, direções e dimensões musicalmente 

diversas. Dentro das concepções de espaço-tempo liso e espaço-tempo estriado as definições são 

claras: um espaço-tempo regular e irregular, o outro espaço-tempo incomensurável; um espaço-

tempo determinado, o outro, ao contrário, espaço-tempo indeterminado. Definem-se também noções 

bastante chamativas no horizonte musical, são elas, a noção de continuum e a noção de corte.  

 

 Dentro dessa esfera do modelo musical, averiguamos que existem acontecimentos musicais 

que esbarram um nos outros, uns formados, outros disformes. Boulez nos explica que a noção de 

continuum, antes de mais nada, não é uma noção de continuidade de um espaço a outro, mas sim 

que:  

(…) se manifesta pela possibilidade de cortar o espaço segundo certas leis; a 

dialética entre contínuo e descontínuo passa, portanto, pela noção de corte; direi 
mesmo que o continuum é esta própria possibilidade, pois ele contém, ao mesmo 

tempo, o contínuo e o descontínuo: o corte, se o quisermos, muda o continuum de 
signo (1986, p. 84). 

 

 Relação que se manifesta no temperamento de cada caso. Um devir de sensações, podendo 

ser estimuladas pelas variações do corte. O corte é um acontecimento, o acontecimento que 

interrompe um espaço-tempo para retomar um outro espaço-tempo qualquer. Tornando-o um padrão 

ou mesmo livre. Quando o corte for repetitivo, padronizado, a imagem sonora será uma imagem 

regular e determinada. Arrisco dizer que será orientada por sequências esperadas, previamente 

concebidas dentro do universo em questão. O corte livre imprime no continuum um signo avulso, 

irregular, não determinado, espontâneo, provocando sensações de espanto. No limite, transbordam 

os dois cortes; fundem-se um no outro, um fluxo de cortes entrelaçados. 
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 Ferraz (2012, p. 273) nos traz uma imagem lúdica da noção de corte também abordada por 

Deleuze e Boulez. Sugere que imaginemos abstratamente uma linha. Essa linha segue e em seu 

decorrer pode haver encontros, encruzilhadas ou contrapontos. Os pontos dos encontros entre uma 

linha e outra são inaugurações, cortes ou transições. Instantes que ressaltam tais cruzamentos. 

Encontramos também a noção de nó que expande as possibilidades dessas linhas; não mais uma 

linha entrecruzando a outra, mas um emaranhado, sem sabermos se há dois encontros nesse nó ou 

incontáveis linhas no emaranhado.  

 

 Olhando mais fundo para essas linhas; encontramos uma trama de fiapos que faz a trama da 

linha. Expandindo nosso olhar, Ferraz aborda a trama não só como linha, mas como todas as coisas 

que podem se emaranhar nela, que podem ocorrer nesse entrelaçar. Daí, a possibilidade de a 

quantidade de linhas que se entrelaçam ser muito maior; não mais uma linha que se cruza com 

outra. Agora, a diversidade é estonteante. Tal como os fiapos de algodão fazem um fio de lã, esses 

mesmos fiapos podem se emaranhar com resíduos, bagaços de plantas etc. “Uma hecceidade não 

tem nem começo nem fim, nem origem nem destinação; está sempre no meio. Não é feita de pontos, 

mas apenas linhas. Ela é rizoma” (DELEUZE, 2012, p. 53). Essas linhas podem ser constantes ou 

inconstantes, maleáveis ou rígidas, permanentes ou impermanentes.  

 

 Uma teoria da multiplicidade está nas entrelinhas desses pensamentos, do devir múltiplo nas 

intensidades. A dissertação “Da Música, De Mil Platôs”, defendida na UFOP (2013), por Henrique 

Rocha de Souza Lima, encontra um vínculo entre a teoria traçada no “Mil Platôs” (2012) e ao que 

Deleuze escreve em “Diferença e Repetição”, buscando maior compreensão do que é o espaço-

tempo liso e o espaço-tempo estriado:  

(…) o espaço extensivo, como espaço das diferenças de grau e, portanto, espaço 
atual, passará a ser abordado – e desdobrado – em Mil Platôs sob o conceito de 

Espaço-tempo Estriado. O spatium intensivo como espaço das diferenças de 

natureza e, portanto, espaço virtual, passará a ser abordado – e desdobrado – em 

Mil Platôs sob o conceito de Espaço-tempo Liso” (LIMA, 2013, p. 52). 

 

 Neste trecho é de interesse ressaltar a multiplicidade. Nesse sentido Deleuze indica: 

 

(…)  a preocupação de Boulez é a comunicação entre dois tipos de espaço, sua 

alternância e superposições: como “um espaço liso fortemente dirigido tenderá a 

se confundir com um espaço estriado”, como um “espaço estriado, em que a 

distribuição estatística das alturas utilizadas de fato se dá por igual, tenderá a se 
confundir com um espaço liso”; como a oitava pode ser substituída por “escalas 
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não oitavantes, reproduzindo-se segundo um princípio de espiral” (2012, p. 184). 
 

 Esses espaços sonoros aparentemente estão engendrados nos cortes fixos ou variáveis. 

Encontraremos espaços estriados, homogêneos, nas mais diversas formas sonoras. Boulez chama-os 

de espaços retos, quando seus módulos são fixos. Estes espaços invariáveis reproduzem forças de 

intensidades audíveis, frequências sonoras desencadeadas de sons equivalentes, somas de frações de 

tempos iguais. Boulez diz por sua vez que, os espaços curvos “serão aqueles que dependem de um 

módulo variável, regular ou irregularmente” (1986, p.85). Dentro do campo dos módulos fixos 

haverá espaços regulares dentro dos cortes determinados fixos. Dentro do campo dos módulos 

variáveis, haverá espaços irregulares dentro dos cortes variáveis. 

  

 Os espaços lisos não se prestam tão facilmente a classificações. No corte indeterminado, 

sem módulos, teremos vias de distribuição matemática das frequências, algumas iguais, de acordo 

com os espaços dirigidos, e outras desiguais, conforme os espaços não dirigidos (BOULEZ, 1986, 

pp. 86-87). Enigmaticamente esses espaços coexistem entre si, tendenciosamente cada um desses 

espaços se confundirá. 

 * 

 Como citado anteriormente, Deleuze, a convite de Boulez, trouxe alguns de seus 

pensamentos ao IRCAM. Em uma dessas palestras no ano de 1974, ele falou sobre o tempo musical 

não pulsado. Deleuze expôs essa noção do que é o tempo não pulsado em contraposição ao tempo 

pulsado.   Coloca a confluência de relações virtuais entre as obras que cita. Analisando as peças 

executadas por Boulez, diz que poderia ter argumentado sobre diferentes obras, mas aquelas cinco  

que escolhe se referiam a modelos escancarados do tempo em questão. Uma máquina matemática 

que conecta esferas virtuais de agenciamentos. Que o tempo articula nos deslocamentos manifestos 

nessas obras. Os fluxos da nossa existência, no caminhar, correr, pular, saltar de paraquedas ou 

mergulhar em profundezas abissais não se atêm compasso reto. A vida biológica não se atém a isso.  

  

 Há três aspectos evidentes nos agenciamentos virtuais. Tentando saber em que consiste o 

tempo pulsado e o tempo não pulsado, perguntam-se quais os engendramentos deste tempo livre. 

Certamente há num primeiro aspecto, uma duração no movimento de um tempo não pulsado, 

existente numa duração irregular, uma diversidade na duração. Destaca-se o deslocamento que esse 

tempo propaga no espaço. As músicas que incorporam tal deslocamento, o tempo não pulsado, 

arrogam-se um espectro que varia, um tempo amorfo, uma pulsação com variantes temporais. 
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 Não há uma medida de tempo. Há uma incomensurabilidade na duração. Não há vias para 

percorrer nem o fim de captar uma forma homogênea. O tempo não pulsado desdobra em si mesmo 

as frequências sonoras; seu material sonoro derretido e viscoso transmuta ritmos de oscilações 

indiscerníveis, encadeadas na duração da música. Percebemos uma transritmicidade anunciando-se.  

  

 Para falar em transritmicidade, colocaremos a concepção de duração proposta por 

Bachelard, que se coaduna com o pensamento deleuziano:  

 

A duração é o complexo das ordenações múltiplas que se confirmam umas às 
outras. Se pretendemos viver num domínio único e homogêneo, percebemos que o 

tempo não pode mais passar. No máximo, ele dá alguns saltos. Com efeito, a 

duração precisa sempre de um alteridade para parecer contínua. Assim, ela parece 
contínua por sua homogeneidade, num domínio que é sempre outro além daquele 

em que pretendemos observá-la. Em todas as ocasiões, os fenômenos do tempo 

aparecem de início num progresso descontínuo. Apresentam-nos uma ordem de 
sucessão. Nada mais, nada menos. Em especial, sua interligação nunca é imediata. 

Em muitos aspectos a sucessão é livre; ela admite a suspensão das ações, assim 

como heterogeneidades manifestas (...) (1994, p. 52)2.  
 

 Bachelard invoca o matemático Pierre Lecomte du Noy, sobre o tempo regular na física: 

“envoltório dos tempos biológicos individuais, exatamente no mesmo sentido com que se diz que 

uma onda luminosa é o envoltório de uma multidão de ondículas elementares” (BACHELARD, 

1994, p. 86). Conectando essas concepções sobre duração nota-se que o tempo seria uma trama 

enredada, encadeada matematicamente de maneira homogênea, mas que contém tempos 

incomensuráveis. “A duração é feita de instantes sem duração, como a reta é feita de pontos sem 

dimensão” (BACHELARD, 2007, p. 25). Uma descontinuidade do tempo biológico, pondera uma 

heterogeneidade. Estamos falando de moléculas sonoras que propagam uma comunicação interna, 

em que a duração é homogênea. 

 

 O segundo aspecto está implicado na relação do tempo com a individuação. Como visto 

anteriormente a individuação se aproxima da concepção de hecceidade, num sentido deleuziano. 

Um outro sentido de individuação, cabe lembrar, dá a enfase apontar qualquer coisa que tenha uma 

forma. No sentido que queremos aqui destacar, a individuação está conectada a qualquer coisa que 

não tenha nem forma tampouco seja um sujeito. A individuação musical de que falamos se parece 

imediatamente com um paradoxo. Não se manifesta pressupondo uma forma, nem algum objetivo. 

Nesse aspecto a música desenvolve uma paisagem sonora interna qualquer. Não obstante, na 

duração, os afetos interiores a que correspondem a essa paisagem sonora constrem seus 

                                                
2 Esta passagem de Bachelard poderia se prestar a enriquecer a reflexão sobre o caráter serial da música de Boulez. 
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agenciamentos, promovem retrocessos, declives, experiências inéditas. 

Não é absolutamente uma individualidade pelo instante, que se oporia à 

individualidade das permanências ou das durações. A efeméride não tem menos 

tempo que o calendário perpétuo, embora não seja o mesmo tempo. (…) Mesmo 
quando os tempos são abstratamente iguais, a individuação de uma vida não é a 

mesma que a individuação do sujeito que a leva ou a suporta (DELEUZE, 2012, 

pp.50-51). 
 

 Seguindo essa direção, há um terceiro aspecto de tempo não pulsado. Um tempo livre, com 

sua incomensurabilidade na duração. Distingue-se por não assumir apenas uma individuação livre 

de forma e objetivo, mas que, em seu máximo surgimento, trará o material sonoro livre de forma, 

materiais que não estão mais submissos a formas sonoras prévias. Aqui, um tempo não pulsado na 

música não é cortado regularmente, não se trata mais da música ter uma unidade; ritmos e durações 

não são mais mensurados ou organizados. Agora, o musicista e o não musicista fazem música de 

tudo, uma efervescência peculiar, forças não sonoras do tempo, intensidade do silêncio, ritmos da 

natureza (como o coaxar dos sapos). Na música, o tempo não pulsado articula-se de dentro, a 

partir dos afetos que o atravessam, livre de temperamento, mais complexo que a vida. Muito 

embora as durações não sejam mensuradas e atribuídas a uma forma. 

 

Boulez distingue na música o tempo e o não-tempo, o “tempo pulsado” de uma 

música formal e funcional fundada em valores, o “tempo não pulsado” para uma 

música flutuante, flutuante e maquínica, que só tem velocidades ou diferenças de 
dinâmica. Em suma, a diferença não passa absolutamente entre efêmero e o 

duradouro, nem mesmo entre o regular e o irregular, mas entre dois modos de 

individuação, dois modos de temporalidade (DELEUZE, 2012, p.51).  
  

 Boulez nos traz aqui uma reflexão: será que existe uma música fora do tempo? Ou mesmo,  

existe algo fora do tempo? Uma música não pulsada é um ritmo que não pulsa, ou pulsa de outro 

modo, pulsa sincopadamente, mas sem um sincopado regular. Pulsa livre. Nesse sentido, a 

imensidão musical se arregaça para novos horizontes. Assim, a música hoje atravessa os tempos, 

assume-se livre, disposta a enfrentar as ilusões, a pose, a petulância, o masoquismo, a hipocrisia. 

Certa música hoje é temperada por um  entusiasmo, por uma autenticidade, por devires. Imersa 

numa relação entre afetos, que nos atravessam no acontecimento entre a música e o ouvinte.  

 Estes dois modos de temporalidade agenciam zonas totalmente vorazes ou totalmente 

calmas. Tempo pulsado ou tempo amorfo, espaço liso e espaço estriado, que se metamorfoseiam 

entre si. 
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CONCLUSÃO                                                                                                                                        

 

 A cada dia que passa o ser humano vai ampliando sua concepção de tempo, de música, o que 

nos permite experimentarmos de diversas formas diferentes as coisas, os acontecimentos e a trocas  

afetivas, no caso específico deste trabalho, os afetos musicais que atravessam-nos. Podemos 

perceber isso observando as expressões musicais do passado, as que vivenciamos e o modo como 

nos afetamos pela música hoje, com as complexidades atuais. 

  

 Não precisamos ir muito longe para esbarrarmos em como a música era concebida, tudo que 

era tido como dogmas em culturas tradicionais europeias, e nas mais variadas expressões musicais 

de hoje ou nas diversas formas musicais de outras culturas. Principalmente na Idade Média, na 

cultura europeia, a concepção musical era aceita apenas com tonalidades consonantes, proporções 

rítmicas em certos formatos cadenciados ou crescentes, pois a música era concebida como aquela 

expressão que se comunicava com o deus cristão e por esse motivo era aceita pela igreja, desde que 

exibisse certos aspectos, sendo o restante tido como condenável.  

 

 O século XX marca o início de um processo de composições que extrapolaram esses limites, 

um período especialmente fértil em transformações musicais, músicas atonais, com formas 

variáveis, trítonos, intervalos de quartas aumentadas e quintas diminutas inseridas nas introduções 

das músicas. Diversos compositores começaram a sentir o gosto da multiplicidade. Não cabiam só 

as músicas redondas, com ar cadenciado e uma pulsação que se continha nas tablaturas. Para além 

disso, estava ali se ampliando um movimento musical da música na contemporaneidade. Se a 

princípio aqueles aspectos da música atual não passavam de loucura para alguns ouvidos ajustados 

aos padrões tradicionais, essa música hoje é considerada um fenômeno, ampliando cada vez mais os 

horizontes e as possibilidades musicais.  

 

Ao intervir na existência do projeto musical, ela assegura nossos pontos de partida 
e liberta nosso pensamento de um grande número de handcaps que se foram 

acumulando. Fazendo tábula rasa de todas as noções herdadas, reconstruiremos o 

nosso pensamento sobre dados totalmente novos e permitir-lhe-emos, assim, abrir 
um campo inexplorado (…) (BOULEZ, 2013, p. 44). 

 

 Os casos vão a cada dia mais se espalhando e abrangendo diversos gêneros musicais da 

atualidade. Ritmos pulsados e não pulsados tomam os territórios da música em diversos cantos do 

mundo. Agora não só o músico e compositor, não só ele faz música, a legitimação para produzir 
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música se amplia. A música está no mundo e quem a manifesta são todos os músicos e não músicos.  

Parece que a cada dia a diversidade alcança uma variedade sonora maior. Basta olharmos para a 

variedade de instrumentos eletroacústicos que aparecem diariamente, fomentando cada vez mais a 

ampliação das capacidades sonoras dentro da música. Qualquer um em meio a música hoje tem uma 

versatilidade de recursos para expor sua criatividade, seja ela uma exímia composição musical, seja 

ela uma expressão transgressora que esteja disposta a afetar, por exemplo, de maneira a manifestar-

se diante de um acontecimento social, em manifestações ou outros modos de rebelar-se e 

transgredir.  

 

 Progredir, inovar, alçar novos voos são inclinações afetivamente presentes em qualquer vivo. 

Cada vez mais nos dispomos a ampliar as rotas, os caminhos e os afetos, esforçando-nos a fim de 

compartilharmos hemisférios que contemplem uma variedade de formas de expressões musicais. 

Manifestos musicais, expressões do nosso devir, como um devir-criança para nos capacitar ao novo, 

ao mundo que há tanto afirmamos ser parte separada do humano, em vez de uma conexão das 

multiplicidades diversas, dos pluriversos da existência. 

 

  Concluímos que agora temos condições de perguntar, sempre na intenção de expandir o 

pensamento. Há várias perguntas a que não conseguimos responder no decorrer dessa pesquisa, pois 

cabe a filosofia o papel de questionar. O músico, como Boulez, por exemplo, quando investiga e 

cria novos campos musicais, está se utilizando da filosofia para trilhar esferas musicais promissoras. 

Presente nas reverberações musicais, a temporalidade, como visto no texto, o tempo pulsado e o 

tempo não pulsado, acompanha-nos em outras esferas humanas e não humanas, noções que 

exorbitam os limites do estrito pensamento musical. Essas aplicações continuam seguidas de 

questionamentos, pois, concordando com Shafer, teremos que continuar os questionamentos sobre a 

música hoje, pois é muito mais latente indagarmos sobre o extremo dos afetos provocados pela 

música do que tentar investigar se ainda há forças malignas nos intervalos de quarta aumentada e 

quinta diminuta. 
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