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Sobre improvisação 

Henry KRUTZEN 

 

 

Destaco sempre o fenômeno da expressividade na 

arte para mostrar a autonomia de sua forma como 

veículo de expressão de um setor específico da 

relação homem-mundo e sua irredutibilidade ao 

discurso do saber. Principalmente porque essa 

forma é da mesma ordem que a dos acontecimentos 

da sessão psicanalítica. (Melsohn, 1996) 

 

... eu estava fazendo uma nova decoração em minha 

casa... Desta vez eu ouvira conselhos o dia todo de 

um paciente atrás do outro, era o final do dia e eu 

estava cansada e, em vez de oferecer uma 

interpretação, eu disse irritadamente sem pensar 

“Eu realmente não ligo a mínima para o que você 

pense a este respeito.” (Little, M., 1950, p. 102) 

 

Quando sinto uma pressão – por exemplo, “É 

melhor eu me preparar no caso de você me fazer 

algumas perguntas” –, digo para mim mesmo “Ao 

diabo com isto; não vou procurar por este negócio 

em Freud ou em qualquer outro lugar, nem mesmo 

na minha afirmação anterior – vou tolerar isso”. Só 

que é claro que estou te pedindo para tolerar 

também – é um caso de improviso. (Bion, W. 1992, 

p. 128-129) 
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Bromberg conta que encontrou uma amiga que passara uma parte das suas férias 

em um acampamento para músicos. Os músicos entravam numa sorte de triagem de 

avaliação de seus níveis de musicalidade para serem depois repartidos em trios de nível 

equivalente. Quando Bromberg lhe pergunta o que achou deste processo de avaliação, ela 

responde que encontrou muitas pessoas que tinham uma técnica boa, mas que nenhuma 

música estava surgindo ali. Quando questiona o que ela queria dizer com “nenhuma 

música surgindo”, ela responde: “É algo difícil de descrever, mas que não melhora ao se 

aprender uma melhor técnica.” (Bromberg, 2011, p. 130). 

 Citando Michael Tilson Thomas1 sobre Leonard Bernstein, Bromberg continua: 

Ele sabia que os músicos podiam se soterrar nas suas partes, 

olhando fixamente as mesmas notas que já tinham tocado 

milhares de vezes. Ele queria que toda a orquestra estivesse 

presente com ele lá fora, numa experiência que fosse mais como 

uma improvisação. Gostava de diversão e de um clima de perigo. 

Ele pensava que a execução da obra devia revelar os estados 

emocionais do compositor na ocasião de sua criação. Para ele, 

isso significava estar envolvido emocional e fisicamente. 

(Bromberg, 2011, p. 130) 

 A partir desses dois pequenos trechos, podemos iniciar nosso percurso com 

algumas perguntas. O que é essa música difícil de descrever, mas que se diferencia assim 

da técnica? O que é a improvisação? Qual relação ela poderia ter com um texto escrito? 

Qual o lugar do outro nessa história? O outro com quem eu toco música, faço análise, o 

outro com quem eu componho, ou escrevo, falo ou sonho, como um outro estado do meu 

self, o outro entre o que escrevi e aquilo que é lido? Precisamos considerar que vai haver 

pelo menos dois protagonistas, e notaremos que, quando se trata de dois, 

automaticamente, já estamos com três. Como isso é possível? 

 Vamos deslocar nosso assunto para um momento extraordinário do passado, na 

Holanda do século XVII. 

Em 1655, o matemático, astrônomo e físico holandês Christian Huygens descobre 

que dois relógios de parede, colocados até uma certa distância um do outro, têm seus 

pêndulos sincronizados depois de, mais ou menos, meia hora de funcionamento. Ele vai 

                                                           
1 Compositor, maestro e compositor. Diretor da sinfônica de San Francisco, CA. 
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chamar este fenômeno de simpatia dos relógios, sem conseguir explicar maiores razões 

para este fato. Vai também descobrir que o fenômeno desaparece se os relógios estiverem 

fisica e completamente separados. Vão se passar mais de 350 anos até que se desvende 

este problema! 

 Refletindo sobre essa descoberta, podemos considerar vários pontos interessantes 

para nosso debate. Primeiro, essa foi a primeira vez que um evento físico foi registrado, 

no qual a ordem surgiu de uma desordem aparente. Em segundo lugar, temos a observação 

óbvia de que a própria ideia de poder pensar uma sincronia entre dois relógios, implica a 

existência desses dois relógios, assim como não podemos estudar o aplauso com o estudo 

de apenas uma mão. Do mesmo modo, nossas pernas não funcionam de maneira separada, 

a própria locomoção precisa de um sistema acoplado para poder resultar em um 

movimento de andar ou correr. 

 Nosso propósito de falar da improvisação vai se apoiar neste tipo de consideração 

que poderá, a nosso ver, esclarecer e abrir perspectivas acerca da improvisação musical e 

da prática psicanalítica cotidiana. 

 

Algumas definições 

 Para poder avançar nesta área, precisamos, num primeiro tempo, trazer alguns 

conceitos ligados à teoria dos sistemas dinâmicos não lineares. Uma vez definidas, essas 

noções vão permitir uma abordagem dessa questão de um ponto de visto novo e, 

esperamos, rico de desenvolvimentos futuros. Essa teoria, porém, tem numerosos 

desdobramentos matemáticos que não pretendemos apresentar aqui. De um modo geral, 

podemos dizer que as equações lineares, tais como Newton as desenvolveu com as 

equações diferenciais, funcionam na ciência normal (Kuhn, 1962) como blocos básicos 

de construção do saber científico até um certo ponto. Uma consideração central nessas 

equações é a proporcionalidade. As variáveis mudam, umas em relação às outras, de 

maneira proporcional. “Pequenas diferenças nos parâmetros das equações resultam em 

pequenas mudanças nas suas soluções.” (Galatzer-Levy, 2017, p. 12). Já as equações não 

lineares não têm esta qualidade e pequenas alterações na situação originária de um 

sistema vão produzir grandes mudanças nos resultados. O modelo freudiano se apoia 

nessa dimensão de linearidade e, fiel à ciência da sua época, Freud a aplicou na construção 

da sua metapsicologia, sob as condições da segunda lei da termodinâmica com o conceito 

de entropia – uma visão da embriologia ligada ao modelo de Haeckel, segundo o qual a 
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ontogênese replica a filogênese – e da visão linear do desenvolvimento com a referida 

psicopatologia2 que lhe corresponde. A segunda lei da termodinâmica funciona muito 

bem nos sistemas fechados, mas fracassa uma vez que seja aplicada aos sistemas abertos 

fora do equilíbrio que caracterizam os próprios sistemas vivos. 

 Vamos então dar aqui algumas definições operacionais para poder pensar nosso 

assunto a partir dessas referências científicas contemporâneas. 

 Um sistema é um conjunto de elementos interdependentes que formam um todo 

organizado. Quando um sistema entra em interações com seu meio ambiente, tanto do 

ponto de vista das entradas quanto das saídas, ele é dito aberto. Em contraste, um sistema 

fechado é um sistema isolado, com uma fronteira nítida, que não permite troca de 

matérias com o meio ambiente, mas apenas energia3. As estruturas dissipativas são 

sistemas abertos que trocam energia e matéria com os seus meios ambientes, se mantendo 

em estados afastados do equilíbrio4. Todos os seres vivos são sistemas abertos, se 

mantendo num estado afastado do equilíbrio. O equilíbrio é alcançado apenas com a 

morte5. 

 Um sistema aberto é dinâmico, no sentido de que se modifica continuamente, em 

um processo de mudança e de movimento incessante. 

 Os sistemas podem ser descritos em termos de atratores, significando que as 

ações têm uma tendência de evoluir para configurações particulares com uma certa 

estabilidade. Assim, um pêndulo, uma vez perturbado no seu movimento, vai pouco a 

pouco voltar para seu comportamento regular. “A palavra ‘atrator’, na dinâmica não 

linear, não se refere a alguma força que empurra para uma ação, mas ao padrão de 

movimento para o qual o sistema está tendendo.” (Galatzer-Levi, 2017, p. 103). O 

movimento, neste contexto, consiste em qualquer mudança ligada ao tempo, não a 

alguma mudança de posição física no espaço6. 

A experiência não é a suma das sensações, mas a organização 

temporal da sensação em relação a padrões prévios, que as tornam 

compreensíveis.” (Galatzer-Levi, 2017, p. 108). 

                                                           
2 Ver conceito de fixação. 
3 Como na segunda lei da termodinâmica onde uma parte de energia fica perdida sob forma de calor, que a 

entropia mede e não pode ser mais transformada em trabalho. 
4 O redemoinho da pia, por exemplo, necessita uma constante fonte de água na entrada e um ralo na saída. 
5 A medicina foi fundada na anatomia, no estudo do corpo morto, sem vida. 
6 Pode ser, por exemplo, a flutuação da bolsa de valores. 
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Essa coordenação temporal acontece nas díades e nos grupos entre os próprios cérebros 

envolvidos. 

 A representação muda assim também de sentido para não ser mais considerada 

como ideia ou conteúdo mental, mas como representação de funções mentais, 

fundamentalmente das várias maneiras procedurais básicas. Como estar com os objetos e 

seres do mundo? (Imbasciati, 2018). 

 Quando temos movimentos alternados em sentidos opostos, falamos de 

oscilações. Um oscilador é um sistema que mostra oscilações no sentido mais geral, seja 

nos mercados econômicos, nas populações de baleias, no coração humano ou nas cordas 

de um violino. Não implica nada de mecânico, nem material. Para poder representar um 

oscilador, uma maneira comum é a imagem dos seus vários estados como pontos num 

espaço. O espaço dos pontos possíveis para os movimentos de um oscilador é chamado 

espaço de fase e um movimento do sistema dentro deste espaço de fase é a trajetória. 

Naturalmente, uma questão interessante será o estudo das trajetórias dentro do espaço de 

fase do sistema. 

 A essa altura, podemos considerar que a noção de improvisação vai poder ser 

aproveitada tanto na área da música como na prática psicanalítica. Mas ainda faltam 

alguns conceitos para podermos funcionar neste novo espaço de fase. Em outras palavras, 

já estamos aqui em um espaço de fase, em algumas trajetórias – mesmo que não definidas 

– no espaço entre vários estados do self, que a própria noção de improvisação – 

improvisando – reúne, além das fronteiras que as disciplinas envolvidas podem 

implicar.... Música? Psicanálise? 

 Os osciladores são ditos acoplados se eles são conectados de alguma maneira 

(como os relógios de Huygens pela própria parede onde estavam colocados). Quer se trate 

das cordas de um piano, de dois neurônios no cérebro, dos movimentos de dois 

dançarinos, dos jogadores de um time de futebol, de uma banda de jazz ou da díade 

analítica, todos esses sistemas podem ser pensados com a noção de osciladores acoplados. 

Isso configura um novo sistema cujas propriedades não correspondem à soma das 

propriedades de cada sistema considerado isoladamente. 

 A descoberta dos neurônios espelhos já deixou claro o vínculo das mentes através 

das redes neurais e do espaço de fase interpessoal. Os movimentos e as trajetórias dos 

osciladores acoplados (mente e cérebro) vão ser diferentes dos movimentos deles como 

osciladores isolados. Vários canais vão entrar nessas conexões entre mente e cérebro de 
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cada um dos participantes do novo sistema. Assim uma coleção de osciladores acoplados 

pode ser considerada um oscilador único cujo espaço de fase vai incluir as dimensões de 

cada um dos osciladores separados7. 

 O acoplamento de vários osciladores vai produzir a emergência de novas 

estruturas. Uma estrutura é a concretização de um padrão de organização. Um padrão 

de organização é “a configuração de relações entre os componentes do sistema que 

determinam as características essenciais desse sistema8.” A estrutura é a materialização 

do padrão de organização. O padrão de organização de uma cadeira vai definir os 

elementos essenciais para que este objeto possa ser nomeado “cadeira”. A estrutura vai 

implicar todos os tipos de cadeiras com variações de cores, materiais, pés, assentos, 

tamanho, etc. A emergência constitui o fenômeno fundamental de produção de mudança 

e novidade na teoria dos sistemas dinâmicos não lineares. Ela aparece como a criação 

abrupta, surpreendente, de alguma coisa nova e imprevisível, como resultado do 

funcionamento deste sistema num estado afastado do equilíbrio. Este evento não poderia 

ter acontecido com os osciladores permanecendo separados. Ele é uma produção da auto-

organização do novo sistema, no decorrer do próprio processo. 

 

O processo da improvisação 

Considerando a improvisação a partir desses dados e definições, vamos tentar uma 

aproximação do processo de improvisação. 

 Uma primeira observação seria a de dizer que a improvisação sempre guarda uma 

proximidade com a noção do brincar9 (Winnicott, 1971). Quando se trata da brincadeira 

das crianças ou das atividades esportivas, o sistema mente/corpo tem um lugar central 

(Knoblauch, 2012). A improvisação vai levar para um espaço de fase além “do saber 

declarativo para o saber procedural” (Allen, Fonagy & Bateman, 2008, p. 182). Saímos 

aqui da memória declarativa para entrar no implícito, procedural tal como construído na 

infância entre o cuidador e o infante. Acionamos os modos singulares de se virar com o 

mundo ao redor e os objetos e seres que o compõem. Pensada assim, a improvisação nos 

                                                           
7 Considerem uma orquestra, por exemplo. 
8 Definição disponível na página: http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/padr%C3%A3o-de-

organiza%C3%A7%C3%A3o 
9 A palavra play em inglês mantém a ambiguidade das áreas respetivas – psicanálise e música – que 

infelizmente o português divide entre “brincar” e “tocar”. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/padr%C3%A3o-de-organiza%C3%A7%C3%A3o
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/padr%C3%A3o-de-organiza%C3%A7%C3%A3o
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conecta com nossas encenações, imprevisíveis e surpreendentes, como elementos de 

circulação entre os osciladores acoplados dentro do espaço de fase considerado. 

 O próprio padrão de organização – se ele não preexistir – pode ser co-criado 

quando o sistema está em formação, ainda novo, em que os sulcos das trajetórias precisam 

ser pouco a pouco cavados. Cada elemento suplementar transforma radicalmente este 

padrão, forçando uma reconfiguração à beira do caos para poder, pela auto-organização, 

inventar o novo por este ou estes acoplamentos dos osciladores. 

 O processo se apoia nas necessárias falhas que as regulações interativas produzem, 

momento por momento. Os atratores são múltiplos, vindo das fontes dos osciladores em 

presença, e a paisagem dos espaços de fase, que será construída, vai depender das 

reorientações radicais que os desequilíbrios vão produzir no processo deste sistema de 

dimensão superior10. O desandamento faz parte do processo e o desenvolvimento do 

sistema depende da capacidade de reparo do próprio sistema (Tronick, 2007). Um sistema 

traumatizado pode perder sua capacidade de reparo e entrar em um congelamento de 

uma(s) da(s) sua(s) parte(s) pela dissociação. O resultado pode ser que o processo esteja 

rígido demais, de um lado, ou desorganizado demais, do outro. 

 Pelo fato mesmo de ter saído procurando este espaço de fase e suas trajetórias, não 

podemos mais considerar as posições dos protagonistas como separadas e isoladas, ou 

mesmo hierarquicamente organizadas no sentido de algum deter poder sobre o outro; quer 

isso se apresente sob a forma, de um lado, de abstinência, neutralidade e anonimato ou, 

do outro lado, de algum status, função organizacional ou reconhecimento histórico. A 

complementaridade está quebrada, no sentido do domínio de um sobre o outro, de 

qualquer natureza, e temos aqui um deslocamento de um modo de se relacionar, 

articulando um sujeito para um objeto para uma outra posição que articula dois sujeitos 

(Benjamin, 2004). Essa fita de Moebius da interatividade dos osciladores acoplados, cria 

entre as mentes e os cérebros envolvidos, um inconsciente relacional, implícito e 

explícito. Trata-se de um terceiro sem encarnação necessária (Ogden, 1994a, 1994b) ou 

seja, 2 = 3. 

 Assim chegamos a considerar, segundo Daniel Stern no seu comentário de um 

artigo de Philip Ringstrom, que 

uma visão improvisacional é o próximo passo lógico neste 

campo. Nas últimas décadas, vimos a aplicação das teorias do 

                                                           
10 Cada acoplamento de osciladores cria um novo oscilador de dimensão superior, não equivalente à soma 

dos osciladores que a compõem. 



KRUTZEN, Henry. Sobre improvisação. Biblioteca Virtual do Instituto VOX de pesquisa em 

psicanálise. Julho de 2019. 

www.institutovox.com.br 8 

caos e da complexidade, junto com a teoria dos sistemas 

dinâmicos, abrirem nossos olhos clínicos para várias 

características da situação terapêutica, como, por exemplo: o 

foco sobre o processo, a contribuição aproximativamente igual 

do paciente e do terapeuta, ou seja, a noção de co-criatividade; 

a imprevisibilidade dos acontecimentos nas sessões, incluindo a 

expectativa de propriedades emergentes; o foco sobre o momento 

presente da interação; e a necessidade de espontaneidade e 

autenticidade num tal processo. (Stern, D. N., 2007, p.101) 

 Podemos assim definir a improvisação como uma capacidade mútua para o 

brincar11, constituindo um processo regulatório recíproco, enquanto permite aos 

protagonistas elementos de experiência tanto implícitos (procedurais e não reconhecidos) 

quanto explícitos (declarativos e reconhecidos). Definida assim, a improvisação reflete 

uma afinação que vai poder produzir momentos emergentes relacionais. Este inconsciente 

relacional entre as partes constitui a capacidade diferencial dos osciladores para enveredar 

pelas trajetórias dos atratores considerados, em vários contextos, a cada momento. 

 Neste sentido, a improvisação é muito mais do que o fato de ser “espontâneo” 

(Ringstrom, 2012). A improvisação é uma obra do conjunto, gerido pelos sistemas 

parciais como sendo integrados em um sistema maior. O vaivém entre as regulações 

mútuas e os momentos de autorregulações, entre os momentos de desandamento e de 

reparo, entre os vários atratores considerados e as suas trajetórias diferenciais, termina 

trazendo o sistema global à beira do caos, implicando uma reorganização que o momento 

emergente encarnará. É a própria auto-organização do sistema que fornece a 

terceiridade12 mobilizadora deste inconsciente relacional. 

 No momento da improvisação, estamos mergulhados nessa “outra cena” que 

Freud (1900) evocou, na sua obra maior, citando Fechner. Improvisar é sobre brincar, 

mas considerando essa brincadeira como a mais séria. 

 De fato, poderíamos dizer que não há nada de novo a considerar a improvisação 

nesses contextos; Bach era um grande improvisador, e o analista, durante a sessão, tem 

que classicamente se entregar à atenção flutuante. A novidade reside nas possiblidades de 

pensar esse fenômeno com conceitos que permitem uma elaboração mais fina dos eventos 

                                                           
11 Playfulness. 
12 Thirdness. 
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cotidianos que, às vezes, permaneciam na borda da experiência, faltando uma construção 

que desse lugar a uma reorientação do sistema. É isso que os últimos passos da ciência, 

que evolui agora muito mais tendo a biologia, e não a física, como modelo principal, 

permite pensar um novo paradigma. 
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