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Resumo: O que nos motiva a escrever esse artigo é certa inquietude a respeito das bases musicais e 
filosóficas dos modos de escuta tradicionais. Investigar caminhos teóricos, práticos e argumentos que 
possibilitem a produção de outro conceito de escuta ao qual estamos chamando de Escuta 
Acontecimento. Para construir esse conceito, desenvolveremos ideias de Escuta, de Poética e de 
Acontecimento, de Devir tanto na ideia de filosofia quanto na ideia de música. O que estamos 
chamando de outros modos de escuta é uma escuta poética, na qual poética (poésis) se refere ao fazer 
musical. Mas esse “fazer musical” pode se dizer como um produtor de “escutas”, tanto na música 
quanto na filosofia. Para tal nós nos utilizaremos das bases musicais e filosóficas contemporâneas 
principalmente Gilles Deleuze e John Cage.  
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Introdução 

O que pretendemos ao escrever esse artigo – e este é o tema da tese – é 
investigar caminhos teóricos e práticos que possibilitem o agenciamento de outros 
modos de escuta, ao qual estamos nomeando, por enquanto, Escuta Acontecimento. 
Mas para construir esse outro “conceito musical” (?), desenvolveremos algumas 
noções que passam pela Escuta, Poética, Acontecimento, Devir tanto na ideia de 
filosofia quanto da ideia de música.1   

Ao que estamos chamando de outros modos de escuta se refere ao fluxo 
sonoro que a música, enquanto som, enquanto frequência sonora produz.  

Esse outro modo, pode ser visto (ouvido) como um modo ativo de se escutar, 
como uma escuta compositora. Podemos então dizer que esse tipo de escuta não é 
uma escuta passiva, somente receptora, mas, sim produtora, produtora de múltiplas 
“escutas”. Escutas, aqui, tomadas como outro modo de pensar, tanto na música 
quanto na filosofia. 

“(...) no jogo entre som e música, proposto pela poética cageana, onde se faz 
soar o "silêncio", aquilo que era ausência de som, totalmente conceitual, 
passa a ser um acontecimento sonoro: silêncio = sons do ambiente (o 
imperceptível som dos ambientes). Cage torna sempre potente o "sem 
nome", aquilo que é inabarcável e, ao introduzir apenas "caos", provoca uma 
desterritorialização da própria escuta que de receptora passa a ser 
construtora” (SANTOS, 2001).  

Circunscrevendo com maior precisão o que seria essa Escuta Acontecimento, 
nós nos utilizaremos das bases teóricas da “Filosofia da Diferença”2  principalmente 

 
1 Estamos aqui, em um primeiro momento, fazendo alusões de modo genérico aos conceitos referidos.  
2 Por “Filosofia da Diferença” entendemos que são os modos de entender filosofia que não trabalha 
com verdades absolutas, daremos, então, ênfase na compreensão deleuzeana. “A noção de diferença, 
na filosofia de Gilles Deleuze, é no mínimo uma instância problemática. Num certo sentido, ela é 
fundamental para a compreensão de toda a sua obra. Mas, o que é exatamente a diferença, em si 
mesma? Por que Deleuze afirma, de forma contundente, que a razão clássica não pode apreendê-la 
sem, com isso, destruir a sua natureza "rebelde e anárquica"? Antes de respondermos a tal questão, 
precisamos levar em consideração o fato de que, ao longo da história da filosofia, a diferença foi 
continuamente vista como o mais temível dos males (no mínimo, ela causava estranheza e mal-estar 
por sua capacidade de furtar-se a qualquer tipo de modelo ou regra preestabelecida). Ou bem a 
diferença era "o além celestial de um entendimento divino inacessível a nosso pensamento 
representativo, ou o aquém infernal, insondável para nós, de um Oceano de dessemelhança". De um 
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no que concerne à filosofia de Gilles Deleuze (1925-1995); e a maneira que o 
compositor contemporâneo John Cage (1912-1992) entende por Escuta.  

Mas o que seria essa Escuta Acontecimento? Ou, mais amplamente, o que 
seria esse outro modo de fazer música e filosofia, especialmente em seu modo 
contemporâneo, século XX e XXI. Pensamos que poderia ser o modo com que cada 
músico (no sentido do compositor, executante e ouvinte), cada filósofo (no sentido 
do pensador, escritor e leitor), engendra seu próprio campo de pensamento, seu 
próprio modo de pensar (fazer) filosofia e fazer (pensar) música. Presumimos, então 
que, essa Escuta Acontecimento, este outro modo de escuta, esta escuta poética, pode 
vir a significar o pensar/fazer na filosofia e na música de um “lugar particular”, sendo 
este o agenciamento que pretendemos investigar. 

O objetivo desse artigo (e da tese como um todo) é constituir outra 
compreensão do que seja a prática da improvisação. Essa investigação se dá através 
de uma interpelação mais direta, não à música3 e a filosofia4 consideradas 
tradicionais, canônicas, mas sim a alguns dos domínios musicais e filosóficos 
constituídos abaixo. 

Particularmente identificamos de modo exacerbado, como constituintes, 
essas características na Improvisação Livre. Esta, assim, se torna chave à reflexão 
proposta relativa ao que denominamos outros modos de escuta, e, como quero 
demonstrar, uma Escuta Acontecimento. 

Como dizem Deleuze e Guattari acerca da música do século XX: “é como se a 
idade dos insetos tivesse substituído o reino dos pássaros, com vibrações, 
estridulações, rangidos, zumbidos, estalidos, arranhões, fricções (...)”. (DELEUZE; 
GUATTARI, 1997, p. 117).  

Tendo essas considerações em conta, dizemos que esse artigo tem por mote a 
questão: como a Improvisação Livre, ou o improviso de modo geral, se estabelece 
como uma vertente musical e como outra maneira de pensar/fazer, em termos de 
suas possibilidades e multiplicidades sonoras – timbres, intensidades – 
constituindo, com isso, uma Escuta Acontecimento tanto na Música quanto na 
Filosofia. 

Este outro modo não distingue qualitativa e quantitativamente o que é tonal, 
e por tanto valorado positivamente como música, o que não é tonal e tem por 
referência timbres, intensidades e técnicas (entendida aqui como poiesis, como um 
modo de composição). Técnicas estas que se fazem através de um diálogo 
estabelecido entre “músicos” no momento da Escuta/Atenção/Ação. Podemos dizer 
que essas outras técnicas, intensidades e timbres são como uma escuta compositora, 
uma escuta que interage, se produz e se reproduz. O que está nos interessando é 
investigar o ponto de vista do músico executante/compositor/ouvinte e não só a 
relação “músico audiência”.  

O termo/conceito Escuta Acontecimento diz respeito a uma escuta que 
pretende fugir da habitual, tanto na música como na filosofia, e, portanto tende a 

 
modo ou de outro, a diferença encontrava-se excluída do Ser - como algo que não pertencia a sua 
essência. Relegada, portanto, ao campo do não-ser, por uma tradição vitoriosa no pensamento 
ocidental, a diferença viu-se despojada de qualquer aspecto ontológico (ou seja, despojada de uma 
existência plena, real). Uma vez que a diferença se apresentasse ao pensamento ou à sensação, ela era 
entendida como algo que alterava, subvertia e destruía o Ser. Apenas quando era submetida aos 
critérios da "identidade" e da "semelhança" e apenas quando tornava-se diferença entre os corpos (a 
diferença específica de Aristóteles), ela poderia ser assimilada pela razão - que rejeita tudo aquilo que 
não está compreendido em um modelo pré-determinado”. (SCHÖPK, 2009).  
3 Consideramos “música tradicional” como a música tonal feita até a virada do século XIX para o XX. 
4 Consideramos a “filosofia tradicional” toda aquela que considera o primado dualista dicotômico 
entre sujeito e objeto.  
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uma escuta da multiplicidade (no sentido deleuzeano),5 que se exprime através de 
intensidades e timbres. Intensidades e timbres são os lugares (musicais e filosóficos) 
onde as frequências se misturam e se imbricam e por isso não podemos mais 
demarcar aí os limites do que é sonoro e do que não é sonoro, e nem do que é a 
filosofia e a não filosofia. 

 Em outras palavras, podemos dizer que a Escuta Acontecimento permite 
constituir uma fenda (uma condição de possibilidade) no espaço/tempo, podendo 
ser descrita como algo que cria se a si mesmo no momento em que atua incidindo a 
fenda.  

É a esse tipo de questão que Silvio Ferraz se refere quando questiona o que é 
música. Diz ele: 

O que é musicalidade, o que é música, o que torna algo em música é 
resultado da ação de uma operação diferencial sobre aquilo que chamamos 
de história, de culturas, vidas etc. A cada momento, a cada parte operam 
musicalidades e tais musicalidades ligam modos de escuta e modos de 
performance os mais diversos, considerando-se sempre a escuta como um 
dos planos de performance. (FERRAZ, 2005, p. 63). 

O problema desta tese, como já indicado, é como Improvisação Livre pode nos 
levar à possibilidade de fazer outra escuta nos campos filosófico e musical, nos 
termos delineados pela ideia de Escuta Acontecimento. Através desta concepção, 
podemos dizer que as múltiplas possibilidades de escuta se fazem por meio dos 
afetos e afecções6 (Spinoza, 2009) e compondo um conjunto de regras que se 
constroem e se descontroem, sem uma normatização, sendo instituídas em ato no 
instante de um Acontecimento. Deleuze define:  

É preciso que haja uma necessidade, tanto em filosofia quanto nas outras 
áreas, do contrário não há nada. Um criador não é um ser que trabalha pelo 
prazer. Um criador só faz aquilo de que tem absoluta necessidade. Essa 
necessidade — que é uma coisa bastante complexa, caso ela exista — faz com 
que um filósofo (aqui pelo menos eu sei do que ele se ocupa) se proponha a 
inventar, a criar conceitos, e não a ocupar-se em refletir (...).  (DELEUZE, 
1987, s/p). 

Nova (outra) Imagem do Pensamento 

Para entendermos melhor o que estamos chamando de Escuta Acontecimento 
nos aproximaremos metodologicamente do conceito de uma Nova Imagem do 
Pensamento (Deleuze: Nietzsche e a Filosofia, 1976; Diferença e Repetição, 2006; 
Proust e os Signos, 2006; O que é a filosofia? 1991).  

Primeiramente Deleuze nos define o conceito de imagem do pensamento 
como um conjunto de postulados ao qual a Filosofia obedece implicitamente 
enquanto representação. A imagem do pensamento é como que um desenho que 

 
5 “A multiplicidade não deve designar uma combinação de múltiplo e de um, mas, ao contrário, uma 
organização própria do múltiplo enquanto tal, que não tem necessidade alguma da unidade para 
formar um sistema” (DELEUZE, apud ZOURABICHVILI, p. 70, 2004). 
6 Spinoza observa que, em regra geral, a afecção (affectio) se refere diretamente ao corpo, já o afeto 
(affectus) se remete ao espírito, à ideia. Porém, suas diferenças não são tão simples assim. A afecção 
do corpo (affectio) e a ideia envolvem uma natureza, uma qualidade, uma origem do corpo exterior, 
entretanto, o afeto (affectus) envolve tanto o corpo como a ideia no aumento ou na diminuição da 
potência de agir. O affectio é a condição do corpo afetado e pressupõe a presença do corpo exterior 
afetante, ao modo que o affectus propõe uma mudança de lugar, de conjuntura, de modos de ser, de 
um corpo a outro (DELEUZE, 2002, p. 56). 
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marca o chão, e depois a Filosofia se desenvolve num terreno já todo planejado, onde 
só há o possível. 

Com isso, a imagem dogmática e moralizante do pensamento aparece-nos 
com pelo menos três parâmetros fundantes: a primeira nos diz que o pensador, 
enquanto pensador, ama e quer o verdadeiro; que o pensamento como pensamento 
possui, através do inatismo da ideia, ou o a priori dos conceitos, formalmente o 
verdadeiro, e que pensar é um exercício natural de uma faculdade, logo, a natureza 
reta do pensamento, bom senso universalmente partilhado. A segunda nos diz, 
também, que somos desviados do verdadeiro por forças estranhas ao pensamento – 
corpo, paixões, sensibilidade. Por não sermos apenas seres pensantes, tomamos o 
falso pelo verdadeiro e caímos no erro. Tal fato seria o único efeito, no pensamento, 
das forças exteriores que se oporiam à verdade do pensamento enquanto tal. A 
terceira, contudo, nos diz que basta o método para pensarmos verdadeiramente. O 
método é, então, o artifício pelo qual nós nos reencontramos com a natureza reta do 
pensamento e, portanto, conjuramos o erro e o efeito das forças que nos alteram, 
pouco importando o local e a hora em que o método é aplicado: ele nos traz para o 
âmbito do que vale em todos os tempos, em todos os lugares (DELEUZE, 1976, p. 
49).  Estes são temas que permanecem implícitos à filosofia e são compreendidos de 
modo pré-filosófico pelo pensamento senso comum. Deleuze nos diz, então:  

Neste sentido, o pensamento conceitual filosófico tem como pressuposto 
implícito uma Imagem do pensamento, pré-filosófica e natural, tirada do 
elemento puro do senso comum. Segundo esta imagem, o pensamento está 
em afinidade com o verdadeiro, possui formalmente o verdadeiro e quer 
materialmente o verdadeiro. E é sobre esta imagem que cada um sabe, que 
se presume que cada um saiba o que significa pensar. (DELEUZE, 2006, p. 
192).    

Em resistência7 a essa imagem dogmática, a essa condução metodológica, 
temos o Pensamento sem Imagem (DELEUZE, 2006). Tal procedimento é uma 
forma de pensar sem modelo prévio, sem formatação, que não determina de antemão 
o que significa pensar ou orientar-se no pensamento. Esse modo de conceber nos 
permite afirmar que a atribuição pré-filosófica não constitui nada que seja 
preexistente à filosofia, mas sim algo que não existe fora da filosofia, embora a 
história canônica desta o suponha. A não- filosofia talvez esteja mais no cerne da 
filosofia do que os próprios discursos ou conceitos sobre filosofia. O Pensamento sem 
Imagem trata, então, de um movimento desterritorializante8 capaz de delinear algo 
que ainda não existe, mas que pode existir. 

É no sentido da não representação que o pensamento sempre começa a 
recomeçar, a partir de um embate rigoroso da Imagem moral, dos postulados com a 
Imagem deformadora e metamorfoseante do Pensamento sem Imagem.  

(...) em vez de se apoiar na Imagem moral do pensamento, ela (a Filosofia) 
tomaria como ponto de partida uma crítica radical da Imagem 
(representação) e dos “postulados” que ela implica. Ela encontraria sua 
diferença ou seu verdadeiro começo não num acordo com a Imagem pré-
filosófica, mas numa luta rigorosa contra a Imagem, denunciada como não- 
filosofia. Ela encontraria, assim, sua repetição autêntica num Pensamento 
sem Imagem, mesmo que fosse à custa das maiores destruições, das 

 
7 “Resistência”, aqui, no sentido de que uma imagem não existe sem a outra, ou seja, o Pensamento 
sem Imagem não seria possível sem a Imagem Dogmática.  
8 Em um primeiro momento Deleuze e Guattari definem o movimento de desterritorialização como o 
de decodificação. (DELEUZE; GUATTARI, 1972, apud ZOURABICHVILI, 2004, p. 23). 
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maiores desmoralizações, e com uma obstinação da Filosofia que só teria 
como aliado o paradoxo, devendo renunciar à forma da representação assim 
como ao elemento do senso comum. (DELEUZE, 2006, p. 193). 

As ressonâncias produzidas no Pensamento sem Imagem são como uma 
relação tempo-espaço não metrificáveis, como o som das ondas do mar batendo nas 
pedras, em que não há um ritmo metrificável, só há uma espécie de ritmo 
qualificável, no qual há, entre o fundo e a superfície, uma dança intermitente, e 
também é o lugar em que há uma escuta que não para de se autoproduzir, num ritmo 
flutuante – tempo pulsado e tempo não pulsado9 - de uma Escuta Acontecimento.  

Acontecimento como Devir 

Foi a partir da fórmula de Um lance de dados (Un coup de dês, 1897), principal 
obra de Stéphane Mallarmé,10 que se constitui por ser um longo poema de versos 
livres e de tipografia revolucionária, que Deleuze interpreta o Acontecimento como 
Devir, como a condição mesma do ser (LECLERQ; VILLANI, 2003, 101-103). 
Deleuze diz que um mau jogador, através da sucessão dos lances de dados, conta com 
a boa fórmula, feliz e vencedora que só tem como alternativa a verdade estática e 
imutável. Essa contradição é a recusa de um ser que tenta existir no exterior do devir. 
A este ser opõe-se o ser do devir, que não procura a fórmula vitoriosa, verdadeira, 
mas abarca todas as fórmulas, qualquer que seja seu resultado. O essencial para o ser 
do devir não é afirmar uma fórmula, mas se afirmar para todas as fórmulas nas suas 
várias formas e aparições. A fórmula vencedora partiria do ser da verdade, 
conservando que o conjunto de fórmulas é o jogo, mas o jogo do ser é a vida e a plena 
afirmação dos devires. Para Heráclito11 e Nietzsche12 compete à presença dos dois 

 
9 “O espaço liso é ocupado por acontecimentos ou hecceidades, muito mais do que por coisas formadas 
e percebidas. É um espaço de afectos, mais que de propriedades. É uma percepção háptica, mais do 
que óptica. Enquanto no espaço estriado as formas organizam uma matéria, no liso materiais 
assinalam forças ou lhes servem de sintomas. É um espaço intensivo, mais do que extensivo, de 
distâncias e não de medidas. Spatium intenso em vez de Extensio. Corpo sem órgãos, em vez de 
organismo e de organização. Nele a percepção é feita de sintomas e avaliações mais do que de medidas 
e propriedades. Por isso, o que ocupa o espaço liso são as intensidades, os ventos e ruídos, as forças e 
as qualidades tácteis e sonoras, como no deserto, na estepe ou no gelo. Estalido do gelo e canto das 
areias. O que cobre o espaço estriado, ao contrário, é o céu como medida, e as qualidades visuais 
mensuráveis que derivam dele”. (DELEUZE; GUATTARI, Mille Plateaux, p.598). 
10 Mallarmé se utilizava dos símbolos para expressar a verdade através da sugestão, mais que da 
narração. Sua poesia e sua prosa se caracterizam pela musicalidade, a experimentação gramatical e 
um pensamento refinado e repleto de alusões que pode resultar em um texto às vezes obscuro. Seus 
comentários críticos sobre literatura, arte e música estimularam enormemente os escritores 
simbolistas franceses, assim como aos artistas e compositores da escola impressionista. Um jogo de 
dados (Un coup de dés) (1897) é um longo poema de versos livres e tipografia revolucionária que 
constitui a declaração trágica da impossibilidade de atingir o estabelecido no livro. Mallarmé 
desempenhou um papel fundamental na evolução da literatura no século XX, especialmente nas 
tendências futuristas e dadaístas. Está entre os precursores da poesia concreta, ao lado de Guillaume 
Apollinaire (1880-1918) e do escritor americano Ezra Pound (1885-1972). 
11 Heraclito (português europeu) ou Heráclito (português brasileiro) de Éfeso (em grego: Ἡράκλειτος 
ὁ Ἐφέσιος—Hērákleitos ho Ephésios, Éfeso, aproximadamente 535 a.C. - 475 a.C.) foi um filósofo pré-
socrático considerado o " Pai da dialética ". Recebeu a alcunha de "Obscuro" principalmente em razão 
da obra a ele atribuída por Diógenes Laércio, Sobre a Natureza, em estilo obscuro, próximo ao das 
sentenças oraculares. Na vulgata filosófica, Heráclito é o pensador do "tudo flui" – em grego, πάντα 
ῥεῖ; transl.: panta rei, sintetizando a ideia de um mundo em movimento perpétuo.  
12 Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, Reino da Prússia, 15 de outubro de 1844 — Weimar, Império 
Alemão, 25 de agosto de 1900) foi um filósofo, filólogo, crítico cultural, poeta e compositor prussiano 
do século XIX, nascido na atual Alemanha. Ele escreveu vários textos críticos sobre a religião, a moral, 
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objetos nas suas inteirações, o ser e o devir, mesmo que suas condições sejam tão 
pouco discerníveis. Pois é nesse sentido que Deleuze e Guattari operam, numa fusão 
desses dois objetos, ser e devir. Para eles, os devires não são mais um movimento 
que atravessa o ser para modificá-lo ou metamorfoseá-lo. Agora, o devir é a condição 
mesma do ser. O ser não é mais resumido a uma imagem que lhe encarcere, lhe 
identifique – ele é, agora, constituído por um conjunto de devir-outros, cuja 
intensidade autoriza uma metamorfose perpétua: devir-mulher, devir-pássaro, 
devir-marceneiro, devir-escritor. O ser não detém mais o movimento, não é mais 
atravessado pelos devires, é, agora, o próprio movimento afirmativo dos devires que 
revelam ambos uma potência – o ser do devir. Essa potência é a potência com a qual 
o ser vem a ser, não um poder que designaria a multiplicidade de suas linhas, ou 
devires, pela realização de uma representação do ser enquanto ser. Portanto, 
percebe-se, agora, o que é o devir – como um desejo que “nada quer” –, e isso é 
totalmente positivo para filosofia de Deleuze (LECLERQ; VILLANI, 2003, pp. 101-
103).   

Devir é nunca imitar, nem fazer como, nem se conformar a um modelo, seja 
de justiça ou de verdade. Não há um termo do qual se parta, nem um ao 
qual se chegue ou ao qual se deva chegar. Tampouco dois termos 
intercambiantes. A pergunta “o que você devém?” é particularmente 
estúpida. Pois à medida que alguém se transforma, aquilo em que ele se 
transforma muda tanto quanto ele próprio. Os devires não são fenômenos 
de imitação, nem de assimilação, mas de dupla captura, de evolução não 
paralela, de núpcias entre dois reinos. (PARNET, 1998).  

Na Grécia Antiga, o conceito de devir era imanente à vida das cidades e dos 
cidadãos; não era uma questão reservada aos filósofos. É por isso que o filósofo de 
Éfeso certifica o conceito de devir como afirmação, e não como fonte de temor, de 
incerteza. Essa afirmativa faz do devir a textura da vida, e com ela o ser torna-se o 
ser do devir. Segundo Heráclito, o ser não é, seria; portanto, inteiro devir. Isso nos 
leva a concluir que o devir não é algo transcendente que estaria fora do ser e nem 
que ele teria uma condição de ser a priori existente fora do devir. 

Alice assim como Do outro lado do espelho Carrow tratam de uma categoria 
de coisas muito especiais: os acontecimentos, os acontecimentos puros. 
Quando digo "Alice cresce", quero dizer que ela se toma maior do que era. 
Mas por isso mesmo ela também se toma menor do que é agora. Sem 
dúvida, não é ao mesmo tempo que ela maior e menor. Mas, é ao mesmo 
tempo que ela  se torna um e outro. Ela é maior agora e era menor antes. 
Mas é ao mesmo tempo, no mesmo lance, que nos tornamos maiores do que 
éramos e que nos faremos menores do que nos tomamos. Tal é a 
simultaneidade de um devir cuja propriedade é furtar-se ao presente. Na 
medida em que se furta ao presente, o devir não suporta a separação nem a 
distinção do antes e do depois, do passado e do futuro. Pertence a essência 
do devir avançar, puxar nos dois sentidos ao mesmo tempo: Alice não cresce 
sem ficar menor e inversamente. O bom senso é a afirmação de que, em 
todas as coisas, há um sentido determinável; mas o paradoxo é a afirmação 
dos dois sentidos ao mesmo tempo. (DELEUZE, 1974, p.1) 

 
a cultura contemporânea, filosofia e ciência, exibindo uma predileção por metáfora, ironia e aforismo. 
Suas ideias-chave incluíam a crítica à dicotomia apolíneo/dionisíaca, o perspectivismo, a vontade de 
poder, a "morte de Deus", o Übermensch (Além-Homem, ver: Novo Homem) e eterno retorno. Seu 
questionamento radical do valor e da objetividade da verdade tem sido o foco de extenso comentário 
e sua influência continua a ser substancial, especialmente na tradição filosófica.  
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Tomando, então, o ser do devir como Acontecimento, cuja “propriedade é 
furtar-se ao presente”; um Acontecimento, um Devir, um fluxo de moléculas 
sonoras,13 tanto para a música quanto para filosofia; um fenômeno, forjado por 
frequências – não podendo ser mensurado – que não para de ser atravessado pelo 
movimento próprio do devir, no sentido do sem forma, sem modelos prévios, mas 
que articula-se no pensar (ou através do pensamento), no ato de “cortar no lugar 
certo”.14 Mas, também, nas diversas ondas sonoras, que nas ondas de um 
Pensamento sem Imagem que são expressas/impressas15 no pensamento, como uma 
caixa de ressonância ou caixa acústica, de um contrabaixo ou violoncelo, na qual as 
ondas sonoras produzidas pela vibração das cordas provocam uma espécie de sulco, 
de cava, muito sutil na parte interna da madeira em que tais caixas são construídas. 
E o traço sutil das ondas sonoras de um pensamento sem imagem, de tanto ser 
sulcado, produz um modo único de expressão, em que cada instrumento, em cada 
caixa acústica, se torna diferenciado produzindo um “som” singular. 

Devir como Devir Imperceptível 

 “Mas o que significa devir-imperceptível?” A questão é como transformar a 
maneira de se perceber, como se percebe. “Devir imperceptível quer dizer muitas 
coisas”. É fazer como todo mundo faz, é ser como todo mundo, é confundir-se com 
as paredes, é eliminar o percebido-demais. Aí está a questão do devir imperceptível. 
O devir imperceptível torna se perceptível quando muda de natureza. Deleuze e 
Guattari (1997) nos dizem o seguinte: 

É a diferença dos dois planos que faz com que aquilo que não pode ser 
percebido num deles só pode ser percebido no outro. É aí que o 
imperceptível torna-se o necessariamente-percebido, saltando de um plano 
ao outro, ou dos limiares relativos ao limiar absoluto que coexiste com eles. 
(DELEUZE; GUATTARI, 1997).   

Deleuze e Guattari (1997) completam:  

Certos músicos modernos opõem ao plano transcendente de organização, 
que se supõe ter dominado toda a música clássica ocidental, um plano 
sonoro imanente, sempre dado com aquilo que ele dá, que faz perceber o 
imperceptível, e não abriga mais do que velocidades e lentidões diferenciais 
numa espécie de marulho molecular: é preciso que a obra de arte marque 
os segundos, os décimos, os centésimos de segundo. (DELEUZE; 
GUATTARI, 1997). 

O movimento da natureza é imperceptível, se faz por devir-imperceptível. Mas 
sempre que há uma relação limite na natureza, opera se por “distribuição dos 
limiares”, em que há os “sujeitos perceptivos”, ou percebidos, de um lado e as “formas 
a serem percebidas”, imperceptíveis, de outro, mas isso é só para efeito de uma 
explicação racional. O que ocorre é uma mistura entre o imperceptível e o percebido, 

 
13 “(...) sob toda espécie de influências que concernem também os instrumentos, ele tende cada vez 
mais a devir molecular, numa espécie de marulho cósmico onde o inaudível se faz ouvir, o 
imperceptível aparece como tal: não mais o pássaro cantor, mas a molécula sonora”. (DELEUZE, 
1995) 
14 “As diferenças de natureza ou as articulações do real são termos e temas constantes na filosofia de 
Bergson: cf., notadamente, a Introdução de La Pensée et le Mouvant. É nesse sentido que se pode 
falar de um platonismo de Bergson (método de divisão); ele gosta de citar um texto de Platão sobre o 
ato de trinchar e o bom cozinheiro.” (DELEUZE, 1999, p. 14).  
15 Simultaneamente. 
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uma mistura de corpos. Com isso podemos dizer que há uma “relação essencial” com 
a própria natureza. Essa relação é que produz o que chamamos de Natureza.  

É que a percepção (da natureza) não estará mais na relação entre um sujeito 
e um objeto, mas no movimento que serve de limite a essa relação, no 
período que lhe está associado. A percepção se verá confrontada com seu 
próprio limite; ela estará entre as coisas, no conjunto de sua própria 
vizinhança, (...) apreensão de uma pela outra ou a passagem de uma a outra: 
olhar apenas os movimentos. (DELEUZE; GUATTARI, 1997). 

Na concepção desses devires, imperceptíveis e perceptíveis, que estão “abaixo 
ou acima do limiar de percepção”, mas dentro dos limites do percebido, se contraindo 
e se expandindo formando microintervalos – poderíamos dizer intervalos micro 
tonais?  

O próprio imperceptível torna-se um necessariamente percebido, ao 
mesmo tempo em que a percepção torna-se necessariamente molecular: 
chegar a buracos, microintervalos entre as matérias, cores e sons (...) O que 
permite descrever um agenciamento, sejam quais forem as diferenças, é 
uma linha de causalidade perceptiva que faz com que: 1) o imperceptível 
seja percebido, 2) a percepção seja molecular, 3) o desejo invista 
diretamente a percepção e o percebido. (DELEUZE; GUATTARI, 1997). 

Dito isto podemos ver que o “conteúdo propriamente musical da música é 
percorrido por devires”, mas, também se dá na conexão músico-instrumento, no 
devir músico, onde temos uma relação que “tende cada vez mais a devir molecular 
(...) inaudível se faz ouvir, o imperceptível aparece como tal: não mais o pássaro 
cantor, mas a molécula sonora”. (DELEUZE; GUATTARI, 1997)  

John Cage o primeiro a desenvolver mais perfeitamente esse plano fixo 
sonoro16  que afirma um processo contra qualquer estrutura e gênese, um 
tempo flutuante contra o tempo pulsado ou o tempo, uma experimentação 
contra toda interpretação, e onde o silêncio como repouso sonoro marca 
igualmente o estado absoluto do movimento. (DELEUZE; GUATTARI, 
1997).  

Cage em 4’33’’ e 0’00’’: uma Poética do Silêncio  

O silêncio elogiado por Cage não se opõe ao som: é-lhe co-presente, o 
envolve; esse silêncio é o Tempo (o intemporal / modo específico de 
temporalidade), o invisível, o inatual; dá-se como abertura, horizonte de 
possíveis; faz-se presença (não é: torna-se); é ponto de fuga da 
representação ao mesmo tempo que constitutivo dela; não se mostra como 
coisa/substância/ente, mas antes como modo da ação, estilo, profundidade, 
aura, dimensão, verticalidade, densidade; fenômeno de passagem e de 
pregnância: aquilo que, ainda não sendo, se deixa arrebatar na direção de 
uma germinação do que vai ter sido, imbricação de inatualidades, criação 
em sentido radical, temporalização do tempo; modo (im)perceptivo que se 
abre e con-funde a uma não-especificidade enquanto consciência aguda do 
difuso (awareness), fluxo no qual os diferentes momentos no/do tempo se 
integram (excentram, descentram, supercentram) não numa unidade, mas 
numa multiplicidade difusa e aberta. (HELLER, 2008)  

 

 
16 “Fixo não quer dizer aqui imóvel: é o estado absoluto do movimento tanto quanto do repouso no 
qual se desenha todas as velocidades e lentidões relativas e nada além delas”. (DELEUZE; GUATTARI, 
1997). 
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O silêncio ultrapassa o nível empírico, Cage não está interessado mais em 
obras, mas, sim, em processos. Seria possível perceber em 4’33’’17 (1952) não como 
uma duração18 silenciosa, mas uma performance, na qual se evidencia a 
impossibilidade do “silêncio absoluto” – a experiência com a câmara anecoica19 já 
demonstrava isto.   

Com impossibilidade do “silêncio absoluto” – um certo “rami”, um ruído 
imperceptível e isto é o Devir imperceptível.  Cage deixa os “sons serem eles 
mesmos”. O que significa a não interferência sonoro-musical. É pela impossibilidade 
do “silêncio absoluto” que Cage define sua prática de “Poética do Silêncio”.  

Se esta obra levou Cage a mudar sua mente no sentido de começar a apreciar 
todos aqueles sons que ele não compõe, possibilitando-lhe descobrir que 
"essa peça é a que está acontecendo a todo momento" também nos 
possibilita refletir sobre uma outra noção de música que começa a se 
delinear, confundindo-se com a de "paisagem sonora". Esse jogo envolve 
alguns padrões dominantes de escuta, um hábito de escuta musical e um 
hábito de escuta de paisagens que, quando contrapostos, transformam um 
em dominante frente ao outro, que passa a ser o jogo de uma minoria. Ouvir 
música como se fosse paisagem implica tanto em tirar a música de seu 
território seguro, quanto correr o risco de submetê-la aos padrões da 
paisagem, o mesmo podendo ser dito da situação inversa. Ouvir uma 
paisagem como música pode tanto desmontar os hábitos da escuta 
cotidiana, quanto correr o risco de submeter a paisagem às regras da escuta 
musical: a "forma sonata" da paisagem, ou a "forma sonata" dos sons dos 
carros que se cruzam em uma esquina qualquer. (SANTOS, 2000)  

Se em 4’33’’ já temos uma quebra de paradigma onde Cage faz soar o silêncio, 
transbordando a linguagem musical, temos ainda uma “moldura” temporal. Mas ele 
rompe totalmente quando, em 1962, Cage compõem a peça 0’00” (ou 4’33’’ no 2). 
Trata-se de um “solo a ser performatizado em qualquer modo e por qualquer um” 
(...) “Se 4’33’’ já levantava a discussão de ser ou não uma “obra”, mais frágil ainda 
parece ser o caso de 0’00’’ com seu não-tempo (...)”.(HELLER, 2008). Vemos aqui 
que Cage já coloca a performance como condição de possibilidade para a execução 
desta peça, ao contrário de 4’33” em que ele propunha ser uma “música”; mesmo que 
fosse em “silêncio”, mesmo que tivesse a impossibilidade do “silêncio absoluto”.  

Mas o que temos aqui, em 0’00” – diferentemente de 4’33” que ainda tem uma 
“moldura” temporal – é a total perda do controle sobre o ato composicional, mas que 
não deixa de estar em fluxo. O Acontecimento está na sua máxima potência. Já 

 
17 “(...) grande impacto e significância para a realização do que o próprio artista considerava “a melhor 
obra”, sua composição 4’33’’. O “silêncio ruidoso” e o público rodeado por um estado de “ausência 
presente”, este é o encantamento da obra de John Cage. A obra 4’33’’, é uma composição em três 
movimentos – sentar em frente ao instrumento, a cronometragem de 4 minutos 33 segundos, e o 
encerramento. A composição foi criada por Cage no verão de 1952, e foi concebida para ser executada 
por qualquer instrumento. No mesmo ano Cage a executa, permanece imóvel durante os 4 minutos e 
33 segundos, a duração total da obra. Durante o tempo de realização foi a platéia que explorou o som 
do ambiente, o silêncio que passou a fazer parte da composição” (SANTOS, 2013). 
18 Duração aqui tomada no sentido musical do termo.  
19 “Nos anos 40 John Cage visitou uma câmara anecóica na Universidade de Harvard. Esta câmara é, 
basicamente, uma sala projetada de tal modo a cancelar todos os ruídos ambientes, sendo totalmente 
à prova de som. As câmaras anecóicas são usadas para medir as propriedades acústicas de 
instrumentos e microfones, e para executar experiências psico-acústicas. Cage entrou nessa câmara 
com o intuito de ouvir (ou não) o silêncio absoluto, mas como ele escreveu depois, "ouvi dois sons, 
um alto e um baixo. Quando os descrevi ao engenheiro de som, ele informou-me que o som alto era 
do meu sistema nervoso, e o baixo o meu sangue em circulação” (AFONSO, 2008). 
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estamos em uma situação de Escuta Acontecimento. Vejamos as indicações de Cage 
sobre esta obra.  

Numa situação provida com máxima amplificação (sem retorno 
[feedback]), performatizar uma ação disciplinada” (...) “Sem nenhuma 
interrupção. / Executar no todo ou em parte como obrigação para com 
outros. / Não devem duas performances estar na mesma ação, nem pode 
ser essa ação a performance de uma composição ‘musical’. / Não prestar 
atenção à situação (eletrônica, musical, teatral).” E acrescentou, ainda: “A 
primeira performance foi o escrever deste manuscrito (apenas o primeiro 
esboço). (HELLER, 2008)  

Cage diz que: a primeira (4’33”) “diz respeito a um ou vários músicos que não 
geram nenhum som”. É complexo afirmar isso, pois, a audiência e os músicos co-
compõem a peça, dando com isso um caráter Poético do Escutar.20 Apesar dos 
“músicos” não produzirem nenhum “som”, eles – todos eles, músicos e audiência – 
estão ouvindo o Silêncio e tocando o Silêncio, mesmo que seja o não som relativo a 
“música”.   

Bem, 4’33’’ é um caso isolado e radical, eu diria, no que se refere a peças 
silenciosas. Mesmo 0’00’’ não tem a ver com ausência de sons, mas com 
entrega silenciosa à ação, ação essa que pode envolver e produzir toda 
espécie de som. (Heller, 2008).    

A propósito de 0’00”21 o compositor Alvin Lucien relatou:  

Cage começou a performatizar 0’00’’ antes que a audiência entrasse. Ele 
estava sentado em sua cadeira cheia de rangidos e amplificada, com um 
microfone de piloto de aeronáutica da Segunda Guerra Mundial enrolado 
em volta de sua garganta, escrevendo cartas numa máquina de escrever 
amplificada, e ocasionalmente bebendo goles d’água. Parte da intenção da 
peça é fazer algum trabalho que você faria de qualquer forma, e John 
escolheu responder algumas correspondências. Cada movimento que ele 
fazia, cada rangido de sua cadeira, toque em sua máquina de escrever e gole 
d’água eram enormemente amplificados e transmitidos através das caixas 
de som espalhadas pelo museu. (HELLER, 2008)  

O que Cage estava interessado era, através da máxima amplificação, dirigir 
“nossa atenção a esses pequenos sons e ruídos que pertencem ao irrelevante, ao 
corriqueiro, ao imperceptível, ao “não-musical” (HELLER, 2008)  

A ação disciplinada pede que não haja interrupções, sendo provavelmente 
essa a razão de Cage sugerir que não haja retorno sonoro da captação dos 
microfones para o músico (...) Havendo interrupção, inicia-se outra ação e, 
conseqüentemente, outro momento, outro 0’00’’. (HELLER, 2008)   

Esta situação, porém, nos leva a não um “sentido ‘musical’ ou ‘artístico’”. O 
que emprega outro sentido a esses sons: micropercepções, Devir Imperceptível.  

O Devir Imperceptível (outra Imagem do Pensamento), aqui é tomado como 
uma força que “torna audível as forças não audíveis” (DELEUZE) e que, em nosso 
entender, possibilita outro modo de pensar filosofia e de fazer música, o que nos 
permite falar em outros modos de escutas. Pois na poética cageana – propõe, grosso 
modo, que o não musical seja entendido como musical, e retira os modos de escuta 

 
20 Percebe-se aqui uma diferença sutil, mas significativa, entre Escuta (substantivo) e o verbo Escutar.  
21 Em 05 de maio de 1965, Cage apresentou a peça no Rose Art Museum da Brandeis University. 
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do jogo seguro da linguagem musical tradicional, ao mesmo tempo em que desloca a 
escuta do pensamento acústico.  

O que Cage quer é fazer com que ouçam o corpo e o mundo, então a ação de 
tocar uma peça ‘musical’ fecharia os ouvidos para todos esses outros sons (as 
micropercepções). Porém, sem deixar que de instaurar um fluxo perceptivo; a 
indicação dada por Cage em 0’00’’ tem esse sentido.  

No fluxo de consciência perceptiva (ou awareness) há atenção, mas essa 
atenção não está centrada em alguma coisa; há a percepção do espaço, ou 
melhor, há um senso de espacialidade, mas esse senso permanece vago, 
difuso - não localizo objetos nesse espaço, apenas os sei ali, assim como sei 
a mim, ao mesmo tempo que esquecido de mim e do espaço que me 
circunda. (HELLER, 2008).  

Então não haveria como “saber” se se está executando a peça 0’00’’, nem 
mesmo Cage “pode estar seguro de estar executando (...) pois o próprio pensar a 
respeito constituiria um novo ato”.  

Essa simplicidade absoluta envolve uma disciplina também absoluta - ação 
“pura” que poderia ser adjetivada de silenciosa. 0’00’’ não é uma peça 
silenciosa por não ter sons (o que a não-duração, a princípio, acarretaria): 
é uma peça silenciosa porque é doação (...) (HELLER, 2008).  

Experienciar 

A partir observação prática da composição (Improvisação Livre) Sacou-Tocou 
– música em devir, na primeira na gravação feita nos Estúdios Kaxinawá (RIBEIRO 
NETO, 2020) – Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (UERJ), na Vila São 
Luís, Duque de Caxias – com um Quarteto de Cordas pouco usual, dois contrabaixos 
e dois violoncelos (2010); Esta observação só se tornou possível através da noção de 
Escuta Acontecimento que foi formulada a partir da noção de Pensamento sem 
Imagem e do encontro entre compositores, intérpretes e ouvintes que formaram o 
quarteto Sacou-Tocou.22 

Mas antes temos que fazer as seguintes observações no léxico spinozano. Ele 
nos diz que, em regra geral, a afecção (affectio) se refere diretamente ao corpo, já o 
afeto (affectus) se remete ao espírito, à ideia. Porém, suas diferenças não são tão 
simples assim. A afecção do corpo (affectio) e a ideia envolvem uma natureza, uma 
qualidade, uma origem do corpo exterior, entretanto, o afeto (affectus) envolve tanto 
o corpo como a ideia no aumento ou na diminuição da potência de agir. O affectio é 
a condição do corpo afetado e pressupõe a presença do corpo exterior afetante, a 
partir dessa condição o affectus propõe uma mudança de lugar, de conjuntura, de 
modos de ser, de um corpo a outro.  

O vocabulário usado por Spinoza para tratar dos afetos assinala sua distância 
da perspectiva moralizante, baseada na falsa ideia de um poder da vontade sobre as 
paixões em favor de uma compreensão objetiva dos afetos, sejam ou não humanos. 
A distinção entre as afecções (affectio) corporais (os efeitos físicos causados por 
outros corpos) e mentais (as ideias e as imagens), e que são simultâneas no indivíduo, 
remetem a um estado (constitutio) do corpo afetado e implicam a presença de um 
corpo afetante. Já o termo afeto (affectus) exprime, no corpo afetado e no corpo 

 
22 O Quarteto de Cordas Sacou-Tocou é pouco usual: 2 contrabaixos e 2 violoncelos. Sendo Pedro de 
Albuquerque Araujo (contrabaixo), Mayo Pamplona (contrabaixo), Maria Clara Valle (violoncelo), 
Nana Carneiro da Cunha (violoncelo). 
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afetante, a transição (transitio) de um estado a outro (a doença ou um exercício 
físico modificam a compleição do corpo e produzem simultaneamente ideias e 
sentimentos – essas mudanças podem ser nocivas, caso diminuam, ou boas, caso 
aumentem a potência de agir do indivíduo afetado).  

As afecções são eventos físicos, no corpo, e representações ou ideias 
(verdadeiras ou falsas) na mente. Mas é preciso acrescentar: o afeto é uma ideia, um 
modo de pensar, mas não é uma representação – no sentido habitual de uma ideia 
que representa seu objeto (DELEUZE, 2009). Se tivermos ideias das coisas amadas, 
odiadas, esperadas, etc., os afetos enquanto tal (amor, ódio, esperança) não são 
representações, mas expressões (sob o modo do pensamento) dessas transições de 
um estado a outro da potência de existir, agir e pensar – e há sempre concomitância 
ou simultaneidade entre afetos e afecções.  

Rubores, tremores e outras manifestações físicas dos afetos, evidentemente, 
acompanham tais variações, mas o que interessa aqui é a expressão mental dos afetos 
– se passivos, associados a ideias inadequadas, se ativos, a ideias adequadas. De todo 
modo é preciso atentar para não reduzir o afeto a um sentimento (o que não o define, 
mas que ele não deixa de ser). Os afetos possuem uma realidade ontológica ou 
metafísica, dado que são variações da potência constitutiva das coisas singulares.  

No entanto, se a ideia for adequada em vez de uma imagem confusa, se ela 
exprimir diretamente a essência do corpo afetante em vez de envolvê-lo 
indiretamente, se ela for a ideia de uma affectio interna ou de uma auto-afecção que 
marca a conveniência interior de nossa essência, nesse caso, os afetos que dela se 
originam serão eles mesmos ações. (DELEUZE, 2002, p. 57).  

Então, ao pensarmos que, é através da prática da improvisação –, em que se 
produz e é produzido – que podemos chegar à construção de outros problemas, e, na 
busca de suas resoluções, gerarmos novos conceitos.  

Segundo Deleuze (2003), os músicos (compositores, instrumentistas e 
ouvintes) e os filósofos estão frente a frente em uma tarefa bem semelhante quando 
a filosofia e a música se colocam de maneira canônica, regular, profissional e nos 
forçam a reconhecê-las numa forma tão incipiente de pensamento que temos que 
submetê-las a conceitos e a categorias para resguardá-las, para protegê-las de um 
estado de inatismo, de passividade que o próprio pensamento senso comum carrega 
consigo. Mas isso é pouco para podermos sair da condição de bom-mocismo que nos 
devasta. O que é preciso fazer, no entanto, é retorcer a música como linguagem, é dar 
um sentido turbilhonar à filosofia, é inventar um movimento giratório à filosofia e à 
música para, só então, arrancar a fórceps o dinamismo essencial (no sentido de 
Spinoza) do devir que os dois tipos de pensamento (linguagem?) carregam.  

No mesmo texto Por que nós, não músicos? (2003), Deleuze diz que a música 
não é um assunto exclusivo dos músicos na proporção em que ela não se utiliza de 
um elemento único e fundamental, o som. Ela é a relação das intensidades não 
sonoras e das forças que agem através do material sonoro elaborado pelo compositor. 
Tal ligação se torna perceptível, audível, de modo que podemos perceber as 
diferenças no jogo relacional, não dialético, produtivo entre o material e as forças. 
Essas conexões entre o material sonoro-musical e as forças de intensidade são o que 
chamamos de Escuta Acontecimento.  

O que nos interessa aqui, à pesquisa, é se nos domínios relativos ao sonoro 
(intensivo) e ao musical (extensivo), o fato de existir como outra atualização na 
linguagem musical, que não é a do significante nem como fala nem como palavra 
escrita, mas que é afeto do corpo e afeto de um corpo afetante (no sentido de 
Spinoza), pode continuar a motivar a produção estético-musical.  
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As ressonâncias, portanto, dessa Escuta Acontecimento tem por 
características: trabalhar sem modelos prévios, pôr o pensamento em devir, o 
Acontecimento como Devir, o Devir como Devir Imperceptível, gerando uma poética 
como Poética do Silêncio e perceber a diferença entre representação e expressão 
como uma coisa só, uma necessitando da outra para existir.  

Concebemos uma composição para ser executada no ato de sua criação, como 
uma Escuta Poética, uma Escuta Acontecimento: Sacou-Tocou– música em devir 
(ALBUQUERQUE, 2020); e com isso mantemos forma e estilo abertos, à maneira de 
Cage em 0’00’’, só que a relação não se dá entre músico/música e plateia/audiência; 
a relação se dá entre músicos. O que nos interessa aqui é a pesquisa da produção 
musical sob determinadas condições de possibilidades (o uso de instrumentos de 
cordas friccionadas) e o acaso (capacidade de afetar e de delinear aquilo que ainda 
não existe).  

A regra da “música” é a seguinte: inicialmente sugere-se que se vá do grave ao 
agudo e os instrumentistas irão atuando um de cada vez –, no momento em que cada 
um for percebendo a relação que está sendo criada, aí sim, cada um colocará sua 
nota. Pode ser uma nota (como conhecemos no sistema tonal), mas também pode 
ser uma batida no tampo, um rangido, um ruído etc., ou seja, qualquer coisa que 
produza sonoridades diversas; uma nota longa que altere o acorde ou um 
determinado ritmo que altere o compasso.  

A questão que se põe, então, é: como os affectus atuam no ato, na 
possibilidade de uma Escuta Acontecimento.  

Conclusão inconclusa 

Não obstante esse caminho geral de realização do trabalho, rigorosamente, em 
perspectiva deleuzeana, atuaremos em tensão com a própria Ideia de Ideia enquanto 
método. Assim, operaremos em nossa reflexão, e particularmente no entendimento 
dos processos de outro modo de escuta, exatamente com o constante 
questionamento da consideração de método como modo universal, abstrato e 
dialético.  

Ideia de Ideia no sentido spinosano é “a idéia da Mente, isto é, a idéia da idéia, 
é apenas a forma da idéia enquanto a consideramos apenas como modo do 
pensamento, sem relação com o objeto” (SPINOZA, 2009). 

Outra questão que justifica esse trabalho é considerar a originalidade da 
Escuta Acontecimento como outro modo de escuta por meio da trama entre as 
noções do Pensamento sem Imagem (DELEUZE) e dos afetos e afecções (SPINOZA).  

Podemos dizer também que se justifica pela articulação inovadora entre o que 
Spinoza entende por causa de si e a ideia aqui desenvolvida de outro modo de escuta, 
enquanto o que possibilita a existência de uma Escuta Acontecimento.  

“Por causa de si entendo aquilo cuja essência envolve existência, dito de outro 
modo, aquilo cuja natureza só pode ser concebida como existente”. (SPINOZA, 2009, 
p.13). 

Essa trama nos permite considerar, de modo filosoficamente ancorado, 
Escuta Acontecimento como existente enquanto campo aberto pela necessidade de 
sua natureza; portanto, pela necessidade do músico/autor em (re)existir como 
potencial sonoro e de se expressar (ser atravessado) através da escuta de si e do 
outro, ou seja, Escutar, Executar e Compor simultaneamente.  
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