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1 

A coisa1 

Georges Perec 

 

Eu não disponho de nenhum argumento musicológico, histórico, estético, sociológico, 

ou, melhor dizendo, teórico, para definir com pertinência a distinção que opõe talvez o free 

jazz e a nova coisa, já supondo que não existe um terceiro termo para essa ou essas novas 

escolas: por conseqüência, eu chamarei aqui free jazz isso que outros, alhures, chamam ou 

poderiam chamar new thing, reagrupando sobre o vocábulo único o conjunto de tentativas 

recentes feitas no domínio da livre improvisação, e já que o termo “livre improvisação” nada 

tem de evidente, eu proponho imediatamente uma definição operatória do free jazz: música de 

jazz que escapa ou tenta escapar às duas determinações mais tradicionais de toda música de 

jazz: a contrante rítmica, mais conhecida sob o nome de “tempo”, a contrante harmônica, 

célebre sob o nome de “grade”; eu deixo de lado a contrante melódica que põem os problemas 

que eu não estou à altura de formular corretamente, nem a fortiori, de resolver. 

Essas precisões terminológica e conceitual tendo sido fornecidas, uma terceira se 

impõe: ela concerne o saber subjacente às reflexões que eu formulo: eu tento falar do free 

jazz, e é justo dizer o que conheço; minha resposta será breve: eu não conheço quase nada; o 

corpus sobre o qual me apóio comporta uma trintena de discos (Coleman, Ayler, Shepp, 

Rollins, Taylor, Tusques, Kirk, Dolphy, Cherry, etc.) a propósito dos quais é conveniente 

precisar que:  

a) algumas dezenas só correspondem abusivamente à apelação “free 

jazz” (por exemplo Tomorrow is the question Coltrane/Cherry, para não dizer do 

belíssimo The Avant-Garde de Coltrane/Cherry; 

b) algumas dezenas, que deveriam fazer parte do patrimônio de todo 

aquele amador digno desse nome, me fazem falta cruelmente: eu jamais ouvi New York 

Contemporary Five; eu quando muito escutei Charlie Lloyd; eu não sei nada ou quase 

nada disso que foi produzido recentemente; 

c) um bom número dos discos restantes, um terço talvez, pertencem sem 

dúvida ao free jazz, mas somente sustentam mediocremente, quando eles não desmentem 

de jeito nenhum, as “idéias” que tenho sobre o free jazz. 

                                                
1 Tradução de Rodrigo Camargo. 
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Juntemos ainda que eu não vá a festivais, quase nada a concertos e muito raramente 

aos Jazzland, Chat quando acho e outras terras de escolha disso que chamamos em Paris o 

“jazz moderno”. E, para terminar de desalentar o leitor, precisemos que eu nada li sobre o 

free, nem declarações de músicos, nem estudos de críticos, senão o artigo de Eric Plaisance 

(nesses mesmos Cahiers, n.º 15) que não me tem sido uma grande garantia na medida onde 

ele termina precisamente no início donde eu gostaria de partir: uma vez admitido que a 

ideologia não é suficiente para dar conta do free jazz, uma vez admitido a especificidade e a 

autonomia relativa do nível estético, o lugar do free jazz na música de jazz, o interesse 

estético do free jazz na qualidade de sistema a encarar; são precisamente as questões que eu 

me coloco. 

A magreza de minha “cultura” em matéria de jazz não significa todavia que eu me 

considere frente a frente do free jazz como puro consumidor, nem mesmo como um amador 

esclarecido. O free jazz surgiu para despertar um interesse pelo jazz que 10 anos (digamos 6 

ou 7 talvez para ser justo) de sopa (Modern Jazz Quartet, Jazz Messengers, West Coast, 

pasteurização de Miles Davis, declinação um pouco repetitiva de Monk) tinham quase 

irremediavelmente extinto. Sem dúvida é porque o free jazz se inscreve numa problemática 

geral da estética contemporânea que interessa também à literatura: por mais paradoxal que 

isso possa parecer, o free jazz se põe questões que, “romancista” (a palavra romancista não 

quer dizer mais nada, muito embora a palavra escritor tampouco), eu me posiciono, melhor 

ainda: o free jazz constitui talvez uma resposta que a escritura ainda procurava: desse 

reencontro, por outro lado nada fortuito, nasceram as reflexões que deram um outro objetivo 

de esclarecer à luz do free jazz questões que pertenciam preferencialmente aos problemas da 

escritura. 

Esse estudo não se autorizaria então em ser considerado como uma aproximação 

estética do jazz: ele ignora, aliás, a linguagem específica que uma tal aproximação implicaria: 

eu não falo do free jazz; quando muito o free jazz me permita falar da escritura. 

 

Contrante e liberdade 

Contrante e liberdade definem os dois eixos de todo o sistema estético. Esta figura 

espacial (abscissa, ordenada) explicita que contrante e liberdade são funções indissociáveis da 

obra: a contrante não é isso que interdita a liberdade, a liberdade não é isso que não é 

contrante; ao contrário, a contrante é isso que permite a liberdade, a liberdade é isso que surge 



___________________________________________________________________________ 
PEREC, Georges (1967). A coisa. Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em 
Psicanálise. São Paulo, 2016. 
 

___________________________________________________________________________ 
www.voxinstituto.com.br 

 

3 

da contrante. Certos sistemas podem aparecer como mais voltados para o lado da contrante 

(por exemplo: o soneto, o romance por carta, a fuga, a estátua eqüestre) de outros como mais 

voltados para o lado da liberdade (por exemplo “a obra”, quer ela seja relatada, poema, tela, 

opus, número de catálogo, etc.) mas esta distinção é artificial: não importa qual pedaço da 

literatura passa por um conjunto de contrantes lexicais, sintáxicas, retóricas e cripto-retóricas; 

não importa qual peça musical passa por um sistema tonal que corta a escala de sons e rege as 

combinações. Não há o sistema menos ou mais livre ou mais ou menos contrante, por isso que 

contrante e liberdade constituem precisamente o sistema; podemos, em compensação, medir o 

grau de acabamento (ou de perfeição se prefere) de um sistema à força da relação contrante-

liberdade, ou, em outros termos, o grau de subversão que o sistema permite. “O gênio , dizia 

Klee, é o erro no sistema”: mais dura é a lei, mais causa uma grande admiração a exceção, 

mais estável é o modelo e mais se impõe uma desviação. 

 O perigo que espreita o sistema provém principalmente do enfraquecimento  dessa 

relação: ou bem a contrante e liberdade são neutralizadas a despeito disso que “o artista” 

chama de sua “natureza”, sua espontaneidade, sua inspiração, ou bem a contrante cessa de ser 

percebida como uma convenção, uma regra, um fato de cultura e se pretende natural, fundada 

sobre o bom senso ou sobre a engenharia nacional, ou enfim a liberdade se quer irredutível, 

essencial: essas três distorções têm a mesma função: envolver a prática estética num além 

inocente, privilegiar a espontaneidade em lugar do elaborado, o “natural” no lugar do 

“cultural”, a “criação” (irresponsável) e não a produção (assumida). 

 A naturalização ameaça todos os fatos da cultura (encontramos uma demonstração 

definitiva no Sistema da moda de Roland Barthes). As formas se coagulam mais e mais 

rápido. Embora não seja suficiente denunciar o artifício de uma contrante para tirar de sua 

supressão a ocasião de uma liberdade qualquer (por exemplo, é inútil pretender se livrar de 

toda pontuação pelo único pretexto que os Chineses jamais empregaram a vírgula, visto que a 

ausência de vírgula não é mais natural que sua presença). É sem dúvida significativo que 

sonhamos hoje mais e mais freqüentemente com obras que seriam somente contrantes 

(Roussel com certeza, mas, mais ainda, “Dom Quixote” que numa novela de Borges, um tal 

Pierre Ménard esforça-se parcialmente a re-escrever palavra por palavra, ou ainda esses 

aforismas ultra-kafkianos que em Stuttgart, Max Bense obtém programando um computador 

com uma escolha estatisticamente significativa de palavras e giros marcados na obra de 

Kafka) ou então com obras que não só seriam senão que liberdade: numerosos pintores 
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pintaram confiando no acaso, mas o acaso nunca faz mais que a metade da obra: posto que o 

perfeitamente aleatório como o perfeitamente determinado escapam à obra. Nenhuma solução 

existe fora da restituição da relação liberdade-contrante. 

 

Necessidades do free jazz 

 

O jazz, evidentemente, não escapa a essas regras: se ele pôde aparecer aos olhos de 

alguns como mais “livre” que o resto da música ocidental, é, unicamente, em nome de um 

contra-senso sobre a noção de improvisação: não é que a improvisação reúna ao mesmo 

tempo duas operações (composição, execução) que a música ocidental tinha o costume de 

dissociar, que o jazz escape às leis da composição e da execução; não é sobretudo (e esse 

contra-senso é ainda mais freqüente) porque os conjuntos nos quais se instaura essa 

improvisação acabaram para nós por parecerem naturais como se eles não se constituíssem de 

contrantes: para que cinco músicos (ou de preferência) toquem em conjunto, é melhor que 

adotem um recorte comum do tempo, e para preservar uma certa unidade, é preciso (todo 

problema da melodia colocado à parte) que eles escolham um código harmônico, embora esta 

contrante rítmica (o tempo) e esta contrante harmônica (a grade) não constituem os 

fundamentos naturais de uma música na qual a única realidade seria a inspiração soberba e 

soberana, mais quadros regendo os poderes de músicos com o mesmo rigor que aqueles da 

fuga ou da forma-sonata. Wolfgang Amadeus Mozart tem tanta liberdade que Clifford Brown 

ou, se prefere, Clifford Brown está submetido à contrante tanto quanto Wolfgang Amadeus 

Mozart. E vice-versa. 

De King Oliver à Miles Davis o jazz viveu no respeito absoluto desse sistema e 

explorou as suas remarcáveis possibilidades. É verdade que a contrante rítmica sempre foi 

bastante maleável (isso dá conta da própria noção de “swing”), cuja grade harmônica fez 

sempre prova da mais larga abertura de espírito, e que o sistema no seu conjunto é sempre 

deixado aberto às influências exteriores onde ele pode encontrar fontes de renovação (por 

exemplo no folclore “não-negro”, nos “ritmos” sul-americanos, na “sutileza” dos arranjos 

escritos, etc.). Entretanto, a naturalização das contrantes, isto é, das formas nas quais se 

organizam a improvisação, terminaram por fechar quase completamente o sistema. Entre a 

morte de Parker (que foi o último a dominar completamente os materiais que dispunha)e o 

nascimento do free jazz (se é que o free jazz tenha uma data de nascimento), nenhuma das 
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tentativas feitas para renovar o jazz (ou simplesmente arejá-lo) verdadeiramente vingaram. 

Curiosamente, parece que sejam as grandes formações, Ellington ou Basie, herdeiros do 

Middle Jazz, que tenham melhor sobrevivido. A engenhosidade, a ambição, o virtuosismo de 

todos os outros, do pseudo-classicismo do MJQ ao pseudo-africanismo dos Jazz Messengers, 

do ultra-cultivado ao siamês-selvagem, não puderam impedir o jazz de se fixar, reconduzindo-

o quase certamente, não importa qual prestação, a um esquema imutável: tirano da melodia, 

bonitos arranjos, estrutura viciada do tema e do ponto, emprego tradicional dos breaks, 

sucessão quase canônica do coro que, após o ou os  principais solistas, permitem ao baixista 

ou ao baterista de mostrar todo o seu savoir-faire e terminam sobre um step-chorus antes do 

bis do tema “arranjado”: tal modelo ilustra bem o que valem os modelos; não se coloca em 

causa o “valor” dos músicos: isso que limita Donald Byrd, Canonball Adderley, Clark Terry, 

Johnny Griffin ou Jay Jay Johnson (etc.) o que não é, evidentemente, ausência de “talento”, 

ocorre que essas são as formas com as quais se faz improvisar e que as condenam à 

estagnação. 

Eu não estou certo que seja a necessidade de novas contrantes (nesse caso, no sentido 

quase físico do termo), que tenha empurrado Roland Kirk à soprar nos diversos instrumentos 

simultaneamente (seria sem dúvida uma questão a lhe colocar), mas, certamente, o free jazz 

não é um paradoxo: ele testemunha ao mesmo tempo a necessidade de renovação das formas 

e da impossibilidade dessa renovação nos quadros existentes: o “radicalismo” do free jazz é 

de saída o que mais surpreende: de minha parte, eu vejo mais diferenças entre Sonny Rollins 

“antes” e “depois”, que entre Tatum e Monk, Armstrong e Clifford Brown: o free jazz 

constitui um bonde num avanço irreversível, depois dele, o jazz não pode mais sobreviver nas 

formas que eram até então conhecidas, à tal ponto que os músicos que o free jazz não 

conquistou ainda (ou simplesmente não contaminou) nos parecem impelidos numa 

ancestralidade nada revival nem saberia despertar, à tal ponto que entre Parker e o free jazz, já 

não existe mais nada, senão do xarope, da sopa ou do tambor. 

 

Liberdade e retórica 

 

Tais considerações uma vez admitidas, torna-se muito mais difícil de falar do free 

jazz. De fato, os termos que nos vêm de início à mente se revelam mais ou menos 

inutilizáveis: eles são geralmente ideológicos, então tautológicos por excelência: podemos 
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falar dos negros, da revolta, da liberdade, da espontaneidade, da recusa, da reivindicação, da 

cólera, do visceral (etc.) mas nenhum desses termos é eficaz para demolir a noção de free 

jazz: o free jazz é livre, convenhamos, mas o que é a liberdade no jazz? A nova coisa é nova, 

certo, mas em que consiste e sobre o que abre passagem sua novidade? O free jazz exprime a 

revolta dos músicos negros, sem dúvida, mas que querem dizer “exprimir”, “revolta”, 

“músicos negros”? A “motivação” dos músicos, seu desejo ou sua necessidade de fazer outra 

coisa não é suficiente para descrever no que precisamente consiste esta “outra coisa”; ora, é a 

única questão possível: nenhum “porquê” do free jazz pode esgotar seu “como” e é, portanto, 

só aqui que reside a verdade do free jazz. 

O free jazz então coloca uma só e única questão: o que se passa quando músicos se 

reúnem para tocar (em grupo) abandonando tudo o que, anteriormente, assegurava 

necessariamente sua coerência, quando eles se impõem como única regra a ausência de 

regras, quando decidem não obedecer nenhuma contrante e que a única precisão do contrato 

que os liga estipula que cada músico toque integralmente “isso que lhe passa pela cabeça”: 

eles podem tocar ou não tocar, ou tocar mais rápido, mais forte, interromper-se, intervir, 

acelerar, retardar, etc., o único critério de suas prestações eram, com toda sua ambigüidade, a 

imediatez da improvisação, sua única “existência” liberada (sic) de bases rítmicas, 

harmônicas e melódicas às quais se tinha o costume de reatá-la. Mas, justamente, o que se 

passa então pela cabeça? Adoraríamos, pela beleza da coisa, crer nas virtudes da ambiência e 

da comunhão, até ir se fazer de apóstolo da transmissão extra-sensorial para dar conta da 

unidade que, seja lá o que dizem seus detratores, fica evidente, essencial no free jazz: mas a 

comunhão mística, se ela é em certas circunstâncias reivindicada, ao nível da metalinguagem, 

pelos consumidores ou mesmo pelos produtores do free jazz, a ela não se saberia dar um valor 

dentro de um conceito estético: a estruturação espontânea não existe; toda estrutura estética é 

inicialmente cultural, isto é, fundada sobre um código de contrantes e subversões: o acaso, o 

“visceral”, as “forças surdas do instinto” (que, justamente, são surdas, então pouco dotadas 

para a música) só encontram lugar submetidas à uma escolha, à uma imaginação, à uma regra, 

à uma sensibilidade, quer dizer à uma história: se o free jazz é uma forma, é que ele é regido 

por uma moldura e que esta moldura é cultural. 

Não saberia se desembaraçar do problema estimando (trata-se de uma opinião bastante 

difundida) que o free jazz só teria a vocação de  destruir e que “a arte” viria depois: é verdade 

que os músicos free não os tem sido sempre, por conseqüência, um de seus principais tratos 
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parece ser de não recair nisso que eles  faziam antes. Uma das aproximações que se faz mais 

freqüentemente ao free jazz é que lá os músicos não seguem o que se poderia pensar ser “suas 

mais belas idéias”; se o músico não lhes corta dele mesmo, um de seus parceiros se 

encarregará de lhe fazer, ver todo o resto da formação; uma boa parte da música free toma 

assim o aspecto de um duelo (por exemplo Don Cherry contra Sonny Rollins no “Our man in 

Jazz: Sonny Rollins”) e por vezes de uma verdadeira batalha forjada (tal o famoso “Free Jazz” 

de Ornette Coleman num duplo quartet): é que essas idéias belas demais fazem 

necessariamente parte da herança da qual o músico free pretende se liberar, mesmo (e 

sobretudo) se elas constituindo o elemento mais positivo, tanto é verdade que o sistema 

inteiro está em causa e trata-se de elaborar uma forma nova. A destruição é então necessária, 

na medida em que quase todos os músicos free passaram ao free jazz após terem provado os 

limites do sistema na qual sufocava mais e mais o jazz. Mas a destruição, a recusa das 

convenções tradicionais, não são, elas só, contrantes: elas interditam, elas definem um ponto 

de não-retorno. Para que além dessas interdições, alguma coisa seja possível, seria preciso que 

um elemento novo intervenha, seria preciso, necessariamente, que um novo código, uma nova 

moldura se institua. 

No começo de todo fragmento livre, cada músico está na beira do abismo: não há nada 

diante dele, senão o sistema no qual ele reina; o que é mais grave, é que não há ainda nada 

diante dele, e que torna-se mais e mais urgente achar uma solução, uma saída, de lançar uma 

ponte, isto é, de achar, no interior dos meios dos quais dispõe (como os acharia alhures?) e 

que, está justamente aí o drama, são quase inteiramente por herança que ele reenvia, uma 

moldura cultural que lhes permitirá avançar.  

Esta situação desconfortável está partilhada nesse momento atual por quase todas as 

disciplinas estéticas: o enfraquecimento, pois o despedaçamento, ao longo de todo o século 

XIX, desse código de contrantes e de subversões que era, para a literatura, a retórica, reservou 

ao romancista um lugar mais e mais difícil: o trajeto balizado que, da página em branco à 

escritura, permitia ao escritor “achar idéias”, de lhes formular, de lhes organizar, de lhes 

tornar convincentes, etc., logo produzir um discurso suscetível de ser entendido, se é achado 

submetido aos desmembramentos que terminaram por nada deixar subsistir: podemos reparar, 

na história do romance, as etapas desta desintegração das formas romanescas; a primeira 

seria, sem dúvida, Bouvard e Pecuchet; a última, o ponto final, é, evidentemente, Finnegans 

Wake: além, de tudo estilhaçar, o tempo, a história, a ordem, a personagem, o verídico e o 
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verossímil, além, de toda leitura tornar-se suspeita e toda linguagem tornar-se terror. A 

escritura (o ato de escrever) é no entanto um perigo que nada vem sancionar: tudo é 

permitido, isto é, que nada é impossível (rien n’est possible). 

Poderíamos, sem dúvida, falar em termos idênticos da pintura, da música, do teatro e 

analisar à luz dessa situação um bom número de experiências recentes senão exatamente 

contemporâneas: cada vez nós veremos lá se cumprir um esforço de renovação radical, 

portanto no germe, de uma maneira por vezes mal precisada ou talvez dificilmente precisável, 

as bases de uma nova linguagem, de uma moldura cultural na qual uma nova forma poderá se 

instaurar. Parece-me evidente, por exemplo, que as atuais experiências de happening ou 

algumas manifestações da pop arte permitem já, quais sejam as fraquezas ou (sobretudo) a 

complacência dos produtos de hoje, de pressentir isso que poderia ser tão logo um teatro, uma 

arte plástica, dos quais os princípios estéticos não teriam quase nada a ver com aqueles que 

regem ainda a maioria das produções teatrais e pictóricas. Associando mais e mais 

estritamente o espectador à obra, destruindo a singularidade (produções em série) e mesmo a 

especificidade da obra (obras sintéticas associantes, por exemplo, a arquitetura, a escultura e a 

música, ou o espaço, o tempo, o movimento) contestando o individualismo do artista (obras 

coletivas), as artes plásticas e o teatro entram num processo de transformação que afeta 

principalmente sua função (a despeito dos estúpidos colecionadores que se obstinam a lhes 

enganchar como Lingüiça nos seus living-rooms, as “pinturas” de Warhol não são feitas para 

serem olhadas), embora do mesmo jeito a relação, até o unívoco e inteligível, que une “o 

artista” à obra, a obra ao mundo. E vemos que se esta metamorfose é possível, é que ela se 

opera a partir de um contexto cultural concorrente, aqui os mass-mídia, que divulgaram as 

estruturas da pintura e do teatro e em seguida permitiram sua transformação; mesmo se o 

happening não é mais que o velho teatro + mass-mídia, não parece exagerado dizer que ele 

será teatro encontrando nas técnicas da mass-media a moldura necessária para sua renovação. 

A pop arte e o happening são sem dúvida exemplos muito bem escolhidos: toda arte 

do espetáculo encontra hoje em dia, na cultura de massa, a base de um novo código possível. 

Mas dificilmente podemos generalizar. Sem dúvida, os técnicos saídos da mass-mídia podem 

permitir à escritura reencontrar os princípios da descontinuidade e da simultaneidade (tais 

como aparecem, por exemplo, nas histórias em quadrinhos) que eram abundantemente 

empregados no século XVIII (por Diderot, Sterne, nos romances por cartas, nos relatos “de 

gaveta”) e no qual a atual estrutura do relato tem uma necessidade evidente. Mas os mass-
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media não constituem o único horizonte da escritura, e o recurso a um outro sistema não é 

necessariamente a única abertura possível: Bartok e Ravi Shankar (para voltar ao tema no 

qual eu mencionei) influenciaram sem dúvida o free, mas o free não saberia se definir 

somente como jazz repensado à luz de Bartok e/ou da música indiana. 

A originalidade do free vem, principalmente, me parece, disso que invadiu uma nova 

linguagem a partir de suas próprias tradições. 

Podemos, a grosso modo, reparar num trecho livre, dois tipos de elementos 

característicos: elementos que podemos chamar de “negativos” e no qual a função é a de 

quebrar a estrutura tradicional subjacente (sabotagem de coros, ruptura de ritmos, etc.) e 

elementos “positivos”, verdadeiros “operadores de unidade”, tanto me parece que é a partir 

desses elementos que o trecho de desenvolve. Pelo que conheço, há ao menos dois e são duas 

das mais célebres figuras da retórica: a repetição (riff) e a citação. 

A função dos riffs é quase idêntica no free daquela que têm no resto do jazz: é a figura 

elementar da coesão, aquela que solda momentaneamente o conjunto dos músicos, uma figura 

de expectativa, em suma, resulta na improvisação. 

A função da citação é mais complexa; a citação pode ser pastiche (Archie Shepp 

tocando The Girl from Ipanema), homenagem, apelo ou convenção. Em todo caso, ela 

constitui a figura privilegiada da conivência; a citação provém de uma reserva comum a todos 

os músicos; é aí e só aí, que a ausência de qualquer conjunto harmônico, os músicos podem 

extrair; a citação é então o lugar (no sentido mais retórico que espacial) elementar da 

improvisação, o caminho ou, ao menos, o relato necessário de toda invenção 
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