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Resumo: O texto aqui apresentado é parte de uma pesquisa em andamento cujo objeto de estudo é 
a obra de Mauricio Kagel para percussão teatral, com foco nas peças para um percussionista. O artigo 
começa com a apresentação do termo percussão teatral e seu contexto. Em seguida são expostas as 
abordagens utilizadas por Kagel para unir aspectos acústicos e visuais na performance, a que, desta 
forma, adquire um perfil teatral. As peças Semikolon e Konzertstück são tomadas como exemplo para 
ilustrar como isso é alcançado através da notação na partitura. Finalmente são considerados a 
percepção na percussão teatral e os desafios e consequências que este tipo de obra traz para 
intérpretes e público. 
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Percussão teatral 

Percussão teatral é uma expressão utilizada para reunir o conjunto de obras 
para percussão que comportam, em sua performance1, o emprego de elementos 
teatrais. Peças deste tipo existem, na música de concerto, há mais de cinquenta anos, 
ainda que naqueles tempos não fossem catalogadas sob esse nome. Uma das 
primeiras, que pode servir como exemplo, é Pas de cinq, para cinco atores ou 
percussionistas, composta por Mauricio Kagel (Buenos Aires, 1931 – Colônia, 2008) 
em 1965. Outras peças seminais do gênero foram compostas na década seguinte para 
o trio Le Cercle2, grupo francês de intérpretes que conseguiu consolidar um 
repertório no qual se destacam: Dressur (1976), também de Kagel; Le corps à corps 
(1978) e Le guetteurs du som (1981), de Georges Aperghis (Atenas, 1945); e Toucher 
(1978) e ?Corporel (1985), de Vinko Globokar (Anderny, 1934). Nos Estados Unidos, 
o compositor mais citado nos trabalhos sobre percussão teatral é Stuart Saunders 
Smith (Portland, 1948), com obras como Songs I-IX (1980), Tunnels (1982) e ... And 
points North (1990). Compostas no Brasil, podemos mencionar as peças de Tim 
Rescala para conjunto, Bravo! (1989) e A dois (1992); e as peças para um 
percussionista (SERALE, 2011) Cenas sugestivas (1985) de Carlos Kater, Canção 
simples de tambor (1990) de Carlos Stasi, Le cru et le cuit (1994) de Jorge Antunes, 
e Sonhos (2007) de Arthur Rinaldi. 

A expressão percussão teatral é relativamente nova. Olhando 
retrospectivamente, a existência do repertório antecede à sua denominação. No 
âmbito acadêmico, esta categoria apareceu em um artigo de Steven Schick de 1995 
como “percussão como teatro” (percussion as theater). Em 2012, Julie Strom intitula 
sua tese doutoral Theater Percussion, onde afirma que este é um gênero “ainda sem 
nome”. No mesmo ano, a expressão aparece em sua forma atual e mais usada no DVD 
Salve a Percussão Teatral (Save Percussion Theater), da percussionista Aiyun 

 
1 O termo, de origem inglesa, já é de uso corrente no idioma português e no âmbito acadêmico musical. 
Aplica-se às artes processuais – música, teatro, dança ou artes combinadas – realizadas em público, 
ao vivo e em tempo real. 
2 Formado por Willy Coquillat, Jean-Pierre Drouet e Gaston Sylvestre. 
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Huang (2012), que inclui algumas das peças mencionadas no parágrafo anterior. 
Consolidando a expressão, em 2016 a editora Cambridge publicou, dentro da sua 
coleção Companions, um livro dedicado à percussão, com um capítulo da própria 
Huang intitulado Percussão teatral: o drama da performance. 

De acordo com Kaylie Dunstan (2015), a percussão teatral repousa, histórica 
e conceitualmente, na prática do “teatro instrumental”. A expressão teatro 
instrumental (Instrumentaltheater), proposta inicialmente pelo compositor 
Mauricio Kagel (1983), caracteriza um tipo de obras no qual é o instrumentista – e 
não um cantor – quem tem uma participação teatral. No teatro instrumental, o 
compositor trabalha com outros materiais além do som, e aplica seu pensamento 
musical ao pensamento cênico teatral. Luz, movimento e palavras, são articulados da 
maneira similar às notas, os timbres e os tempos. O intérprete, por sua vez, adquire 
um papel que vai além da mera execução instrumental e estende suas habilidades 
através da incorporação de movimento corporal, gestualidade, texto, ou uma 
combinação deles. 

Um dos compositores cuja obra tem maior presença na percussão teatral é o 
já mencionado Mauricio Kagel. A referência a ele como pioneiro neste repertório é 
unânime (GRIFFITHS, 1995; HEILE, 2006; SALZMAN e DÉSI, 2008; SCHICK, 
1995). Além das já citadas Pas de Cinq, cena em transformação, e Dressur, para três 
percussionistas, Kagel compôs: Rrrrrrr...., seis duos (1981); L’Art Bruit, solo de 
percussão para dois (1995); e Semikolon, ação com bombo (1999). A estas podemos 
acrescentar o Konzertstück (1992) para um timpanista e orquestra. 

Estas duas últimas peças são escolhidas aqui para exemplificar, primeiro, 
como a união dos elementos visuais e acústicos numa ação conjunta, característica 
do gênero, foi abordada pelo compositor. Segundo, como essas ações são 
transmitidas na partitura, reunindo diversos tipos de notação convencional. E 
terceiro, como desta forma, a performance adquire uma teatralização, sem que para 
isso o intérprete, um músico, tenha que arremedar a um ator. 

Semikolon 

A peça Semikolon, ação com bombo, foi estreada no Conservatório de Música 
e Teatro de Berna, Suíça, no dia 14 de Fevereiro de 1999, quase quarenta anos depois 
das primeiras obras de Kagel no teatro instrumental. Como indica seu subtítulo, a 
peça consiste em uma breve ação de um intérprete com um bombo, que pode ser 
realizada no início ou no intervalo de um concerto. A partitura, de uma página, é 
basicamente a descrição desta ação:  

O intérprete no palco, sentado sobre uma almofada em posição de loto frente 
a um bombo. Do lado, sobre outra almofada, uma grande baqueta. O intérprete 
aguarda imóvel com os olhos fechados até o público se acomodar em seus lugares. 
Em seguida, ainda com os olhos fechados, toma a baqueta e a levanta lentamente. 
Prepara o golpe, mas, surpreendentemente, não toca o bombo e a baqueta cai sobre 
a almofada, produzindo um som abafado. Imediatamente o intérprete abre os olhos 
e fica estático. Nesse instante se escuta o toque de um bombo previamente gravado, 
reproduzido por alto-falantes ocultos para o público. Longa pausa. Relaxamento. 

Esta breve peça pode ser vista como uma síntese da percussão teatral e uma 
amostra condensada do trabalho de Kagel no teatro instrumental. Uma única ação, 
motivada a partir de códigos musicais, realizada por um músico, em um contexto 
musical tradicional, que possui em graus iguais elementos acústicos e visuais, e que 
pode ser percebida e interpretada pelo público com uma carga dramática.  
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Abordagens 

Segundo o musicólogo Björn Heile (2006), já as duas primeiras peças de Kagel 
no teatro instrumental, Sonant e Sur scène, ambas compostas em 1960, exploram a 
relação dos aspectos visuais e acústicos partindo de princípios opostos. 

Em Sonant, a música resulta das técnicas envolvidas na execução 
instrumental. Kagel utiliza as ações físicas sobre os instrumentos e compõe com elas. 
Desta forma, gestos e movimentos ficam ao descoberto, transformando a execução 
instrumental em ações teatrais. Em Sur scène, pelo contrário, a performance musical 
é apresentada em um contexto quase teatral. Situações que comunmente fazem parte 
do ritual de concerto – aquecimento de mãos, vocalização, afinação – estão aqui 
prefixadas e compostas conscientemente. Assim, a percepção da performance é 
alterada. Ou seja, se os intérpretes estão realmente tocando ou fazendo-como-se 
tocassem, não se sabe ao certo. Apagam-se as diferenças entre performance musical 
e teatral, se diluem as distinções entre escuta “semântica” e “estética” (HEILE, 
2006:39) e a obra pode ser percebida e experimentada combinando ou alternando 
ambos os sentidos.  

Além das diferenças que possa haver entre estas duas abordagens, o que têm 
em comum é a não distinção entre performance musical e ação teatral. A ênfase 
reside na percepção corporal e holística da experiência de concerto. 

O percussionista Ross Karre (2009) também analisa as diferentes formas de 
relação entre o visual e o sonoro na obra musical a partir do que denomina “Caminho 
de Motivação” (Motivation Path), isto é, as razões dadas ao intérprete para realizar 
determinada tarefa. De modo semelhante, referindo-se à obra de Kagel, reconhece 
dois caminhos utilizados com maior frequência: Um é “Som-ação-drama”, onde o 
principal motivo para executar determinada ação é o resultado sonoro, sendo o 
movimento e a ação dramática consequências da primeira (como em Sonant). Outro, 
“Drama-ação-som”, onde o desenrolar de uma ação principalmente teatral é o 
motivo para uma ação que terá consequências sonoras (como em Sur scène). Mas em 
obras posteriores, como a aqui referida Semikolon, Kagel também apresenta de 
forma inovadora, “Ação-som-drama” ou “Ação-drama-som”, onde as instruções e 
motivações para o intérprete são claras, mas cujo resultado é percebido pelo público 
de forma diversa, frequentemente “ambígua e absurda” (KARRE, 2009:8).  

Neste sentido, Semikolon se relaciona diretamente com a obra Staatstheater, 
de 1970. Resultado de uma década de constante desenvolvimento e teste de ideias 
teatrais, vários autores concordam em afirmar que esta “antítese da grande ópera” 
(HEILE, 2006:57) representa o ápice do trabalho músico-teatral de Kagel. 
Staatstheater é composta por mais de 350 ações desconexas, agrupadas em nove 
partes, que se desenvolvem em ordem arbitrária e simultânea, e que podem ser 
executadas independentemente. Uma das nove partes, Spielplan, guarda especial 
afinidade com Semikolon, pois está formada por 42 ações curtas para um a sete 
percussionistas. E o único meio pelo qual estas ações cênico-musicais são compostas 
e transmitidas aos intérpretes é a notação da partitura musical, que reúne notação 
tradicional, desenhos e texto. 

Notação 

Conforme expõe o compositor Christopher Fisher-Lochhead (2011), a notação 
tradicional da música ocidental é, em sua raiz, descritiva. Ela indica o resultado 
sonoro desejado através da coordenação de variáveis independentes, não os meios 
para alcançá-lo. A liberdade da interpretação está justamente nas ações para 
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alcançar esse resultado, ou seja, na execução técnica. A evolução das técnicas 
instrumentais, como modo de padronizar a produção de som, tem sido recíproca à 
evolução da notação. A notação musical é, portanto, a codificação simbólica dessas 
técnicas padronizadas.  

 

 

Figura 1 - Staatstheater, Spielplan: Pilatus (KAGEL, 1971). 

Em vista disso, a alternativa à padronização na produção do som é uma 
notação prescritiva, na qual se preveem as ações físicas, mas não o som desejado. Ou 
seja, se aplica o sentido inverso: a liberdade está no resultado sonoro, não nas ações. 

Na partitura de Staatstheater, Kagel combina elementos descritivos e 
prescritivos que confrontam “o tempo das ações teatrais com o das ações musicais, 
desdobrando várias dramaturgias simultaneamente, cada uma de evolução 
autônoma (...) [Chegando] assim, a complexidades gestuais absolutamente únicas” 
(KAGEL, 1983:128), que não seriam possíveis de alcançar a partir só do teatro ou só 
da música. Fisher-Lochhead (2011) destaca quatro elementos presentes na escrita de 
Kagel: 

 
● notação musical (simbólica, descritiva). 
● instruções textuais (simbólica, prescritiva). 
● representação gráfica (imagem, descritiva). 
● epigrama. 

 
Na Figura 1, tomada de Spielplan, podemos reconhecer os quatro tipos de 

notação: o gráfico, representando um lavatório com mesinha, bacia, jarra e copo; a 
notação musical, com as figuras rítmicas e os símbolos de articulação; as instruções 
textuais, explicando os diversos modos de execução; e o epigrama, neste caso, 
Pilatus. 
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Figura 2 - Semikolon, final (KAGEL,1999). 

O texto de cada ação consiste em instruções simples e práticas para sua 
execução. Não se faz menção a referenciais ou simbolismos extramusicais. O único 
lugar que tal referência é feita é no epigrama, que consiste em uma palavra ou frase 
curta que sugere as ressonâncias simbólicas da ação. “O fato de cada ação comportar 
um epigrama combinado com as sugestões de Kagel sobre a junção das ações, indica 
que ele foi motivado por (ou pelo menos ciente de) suas possíveis conotações 
extramusicais” (FISHER-LOCHHEAD, 2011:6). 

A Figura 2 mostra o final da partitura de Semikolon, onde se vê a última 
instrução textual e a notação musical. Neste caso, a partitura não contém 
representação gráfica, e o próprio título pode ser considerado um epigrama. 
Semikolon é nome em alemão do sinal de pontuação Ponto e vírgula (;). Não foi 
possível até o momento obter informação acerca da escolha do título; mas 
considerando a brevidade da peça, olhando a partitura, e olhando a forma do sinal, 
proponho aqui uma hipótese: um Ponto e vírgula é a representação gráfica de um 
som curto seguido de um som longo, o som abafado do toque na almofada seguido 
da difusão do som do bombo. 

Através da coordenação destes tipos qualitativamente diferentes de notação, 
é alcançada uma interação entre determinação e indeterminação. Ao construir a 
indeterminação nas próprias ações, Kagel garante uma execução espontânea que 
contribui para a imediatez do gesto, o sentimento de presença em vez de 
representação. Seguindo apenas o que está indicado na partitura, o intérprete não 
precisa se preocupar por fazer uma atuação, no sentido teatral, para obter resultados 
teatrais. 

O intérprete que não toca 

Semikolon revela também um fato paradoxal e recorrente no trabalho de 
Kagel e no repertório da percussão teatral: às vezes, é para o percussionista não tocar. 

O percussionista Greg Stuart desenvolve a noção de “não-instrumentalidade” 
a partir de sua experiência como intérprete da peça Ricefall (2004), de Michael 
Pisaro. Nesta obra, todos os sons são produzidos por grãos de arroz caindo sobre 
diferentes objetos. O som, “embora absolutamente produzido por percussão, não 
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[tem] nenhuma conexão óbvia com as técnicas de percussão manual. De fato, a 
técnica pareceu ‘subtrair-se’ totalmente da destreza” (STUART, 2009:60. Grifo do 
autor). E se o percussionista profissional é subtraído da sua destreza, se não tem 
controle sobre o resultado sonoro, qual é diferença entre um percussionista e alguém 
que simplesmente deixa cair grãos de arroz o bate numa almofada? Para encontrar 
uma resposta com sentido estético, a pergunta deve ser formulada de outra maneira: 
É o mesmo ver qualquer pessoa derramando arroz ou batendo numa almofada, do 
que reconhecer a um músico realizando ações fora do habitual em um concerto? 

O compositor Falk Hübner (2010) sustenta que é possível obter resultados 
teatrais a partir de uma abordagem “redutiva” da interpretação. Isto é, ao ser privado 
de utilizar elementos e ações específicas da profissão para a qual foi treinado, o 
instrumentista se depara com problemas muito diferentes dos habituais, mesmo 
defronte a ações simples ou cotidianas. O público o assiste não fazendo aquilo ao que 
está acostumado, o que pode ter várias interpretações possíveis. 

Na percussão teatral, a ideia preconcebida de um intérprete exigido a se tornar 
ator, bailarino ou narrador, pode desencorajar certos músicos a abordar este tipo de 
repertório. Em contraposição, como visto nos exemplos prévios, na abordagem 
redutiva o intérprete não é exigido a adquirir novas habilidades. Pelo contrário, sua 
performance torna-se teatral sem necessidade de tentar atuar. 

O compositor e trombonista Vinko Globokar, autor de destacadas peças de 
percussão teatral que colaborara frequentemente com Kagel em diversos projetos, 
expressa, a propósito de sua peça Tribadabum extensif sur rythme fantôm, um 
pensamento que se aplica perfeitamente a Semikolon: 

Para percutir uma membrana, o gesto tem que ser preparado. Este gesto 
preparatório, considerado mais ou menos importante, pode se tornar um 
campo de estudo. Envolve a teatralização dessa preparação, a construção da 
energia. O resultado é visual e não sonoro, mas é uma parte integral da obra. 
O percussionista é confrontado com o seguinte desafio: fazer uma 
elaboração compreensiva do gesto que prepara o ataque sem que o ataque 
em si seja ouvido. O elemento visual predomina, mas é o resultado direto 
de uma disposição musical de problemas. Neste ponto, é evidente que a 
responsabilidade criativa é dada ao intérprete, em passar por cima das 
normas “musicais” para entrar no reino do teatro. (GLOBOKAR, 1992:80).  

Podem surgir, então, questionamentos do tipo: Isso é música? Seria 
necessariamente um músico quem realize a performance? O que é realmente um 
músico? Perguntas que estão além do escopo deste trabalho. O interessante aqui é 
analisar as diversas possibilidades de abordar a interpretação de uma obra, a fim de 
construir uma performance capaz despertar esse tipo de questionamentos no 
público. 

Konzertstück 

A seguir tomaremos a peça Konzertstück para refletir sobre a percepção, por 
parte do público, da performance na percussão teatral.  

A Peça de Concerto para Tímpanos e orquestra, mais frequentemente citada 
por seu nome em alemão Konzertstück, foi composta em 1992 por encomenda da 
Orquestra Sinfônica da Emilia Romana Arturo Toscanini. A estreia teve lugar no 
Teatro Municipal Romolo Valli, de Reggio Emilia, Itália, no dia 17 de outubro do 
mesmo ano, sob regência de Fabrice Bollon. O solista foi Jean-Pierre Drouet, 
reconhecido percussionista francês, cofundador do trio de percussão Le Cercle, que 
trabalhara com Kagel desde a década de 1970. 
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Figura 3 - Konzertstück, início, com as indicações de execução. 

Na Konzertstück, a parte solista do tímpano foi composta e acrescentada 
posteriormente à parte orquestral. A composição exclusivamente orquestral, 
portanto, é uma obra completa, independente, composta no ano anterior e intitulada 
Opus 1991 (KAGEL, 1991). Segundo Heile (2006), tal obra é uma das mais 
ambiciosas composições sinfônicas de Kagel. As notas de programa referem que o 
compositor via esta peça como um exemplo de “música autônoma”, através da qual 
pretendeu estabelecer conexões com o conceito hegeliano de “subjetividade 
abstrata”. Kagel comenta: “Comecei com Opus 1991, uma verdadeira peça de 
concerto para orquestra. Um ano após a estreia, em 1992, foi concebida a parte 
solista dos tímpanos. Esta tarefa foi muito atraente, porque pude desenvolver um 
genuíno diálogo em diferentes níveis com o plano existente da orquestra” (KAGEL, 
1992).  

Sobre esta base orquestral, que permanece completamente inalterada, Kagel 
adicionou a parte do solista, incluídas as cadenzas, e renomeou a peça. Na 
Konzertstück, a “música autônoma” da orquestra é contrastada com a proximidade 
da performance naturalmente física do solista, quem extrai sons dos tímpanos das 
maneiras menos ortodoxas.  

De acordo com sua forma habitual de trabalho, Kagel realizou um estudo 
exaustivo dos recursos tímbricos e interpretativos do tímpano para a composição da 
Konzertstück. Baseado na literatura pré-existente e na experimentação direta sobre 
o instrumento, selecionou uma série de inovadores modos de execução, explicitados 
na partitura por meio de gráficos e texto. “Graças à riqueza de pontos de ataque, e 
usando diferentes baquetas, podem ser obtidas cores ainda inimaginadas destes 
antigos instrumentos. Os tímpanos realmente ganharam seu lugar na música 
contemporânea” (KAGEL, 1992). 

A Figura 3 mostra o início da peça, onde o timpanista pressiona uma baqueta 
contra a pele enquanto a pulsa, fazendo-a vibrar, para em seguida deslizá-la, 
produzindo um glissando ascendente. A Figura 4 é o começo da terceira Cadenza, 
na qual o intérprete canta em voz alta com um megafone sobre os tímpanos, 
enquanto toca de diferentes modos no instrumento. 

Cabe lembrar que os tímpanos são os instrumentos de percussão mais 
carregados de história e tradição na música ocidental. Foram os primeiros 
instrumentos desta família a ingressar na sala de concerto, através de sua 
incorporação na orquestra sinfônica em finais do século XVII. Seu uso sempre esteve 
relacionado à linguajem orquestral e, se comparado a outros instrumentos da 
orquestra, seu repertório solista é praticamente insignificante. Por tais razões, o 
simples fato de ver os tímpanos na frente da orquestra, sendo executados fora do 
contexto tradicional, produz um efeito tão des-concertante! 
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Figura 4 - Konzertstück, terceira Cadenza, com as indicações para tocar e cantar com o megafone. 

Percepção 

Steven Schick observa que a música para percussão teatral não é definida 
tanto pela presença de princípios teatrais inerentes, mas principalmente por vias da 
percepção. Em outras palavras, “menos pelo que acontece no palco, e mais por como 
percebemos o que acontece” (2012:1). No repertório tradicional de orquestra, o 
público pode absolutamente não se interessar por como um timpanista vai tocar, por 
exemplo, no Concerto para orquestra de Bartók, com que tipo de baquetas ou de 
técnica. Na Konzertstück, ao contrário, ver ao timpanista tomar suas baquetas e não 
percutir, mas deixá-las vibrar como um trampolim sobre pele; ou depois tomar um 
megafone e cantar sobre o tímpano, suscita questionamentos no público. Não são 
acaso esses instrumentos os que soam no imponente início do poema sinfônico 
Assim falou Zarathustra (STRAUSS, 1896/1979). Aqui o conjunto de tímpanos mais 
parece um laboratório, ou um terreno desconhecido que o timpanista explora com 
diversas ferramentas. Claramente, a percussão teatral demanda um equilíbrio entre 
ver e ouvir, e o como torna-se uma pergunta importante.  

A partir deste ponto, é possível traçar relações com a teoria cognitiva do 
sentido musical de Candace BROWER (2000). A autora se baseia nos trabalhos do 
filósofo Mark Johnson sobre esquemas de imagens, e do cientista social Howard 
Margolis sobre padrões de correspondência. Johnson sustenta que, desde o início da 
nossa vida, captamos a experiência corporal do mundo através de padrões. Esses 
padrões formam os esquemas de imagens que possibilitam o pensamento 
metafórico, ou seja, a transferência de um conhecimento incorporado a um outro 
domínio. Por sua vez, Margolis explica que damos sentido ao mundo ao redor através 
da correspondência entre padrões armazenados na nossa memória e novos padrões 
percebidos. Assim, o processo cognitivo consiste em corresponder o padrão entrante 
com um padrão conhecido. Se a distância ou diferença com padrões conhecidos 
impede uma correspondência imediata, somos obrigados a procurar outros níveis de 
correspondência que, chegado o caso, permitam configurar um novo padrão.  

Na percussão teatral estão comprometidos múltiplos níveis de percepção. O 
engajamento de múltiplos níveis de percepção impele no espectador uma passagem 
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do papel passivo de apenas assistir à função ativa de refletir. Por isso a relação com 
o público se estende em subjetividades. 

Considerações finais 

O uso consciente dos elementos visuais e cênicos na composição, tem sua 
contraparte na conscientização do próprio corpo – e do espaço – na interpretação. A 
percussão teatral, portanto, estimula no intérprete uma performance com um viés 
teatral que dribla as expectativas e convenções do público de concerto. Os desafios 
que enfrenta o intérprete trasladam-se, por meio da presença e da imediatez da ação, 
aos espectadores. Esse distanciamento dos padrões conhecidos instiga à reflexão. 
Desta forma, a percussão teatral possibilita o envolvimento de público, a fazer parte 
da experiência no ato criativo. 
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