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Resumo

fukushiro, Luiz Fernando de Prince. Prelúdios para música e forma-

ção. 2014. 96f. Dissertação (Mestrado)—Faculdade de Educação, Uni-

versidade de São Paulo, 2014.

A partir do conceito de formação do romantismo alemão, este trabalho 

pretende discutir as relações da música com a formação do indivíduo, 

levando em consideração fenômenos sociais e técnicos, como a me-

diação pelos meios de comunicação e a situação da música dentro da 

sociedade. Quatro ensaios escritos de modo independente e conste-

latório, em forma de pequenos livros separados, porém interligados 

pelo tema central, analisam alguns momentos em que os dois elemen-

tos principais, música e formação, podem ser relacionados. O ensaio 

Formação procura entender o conceito de Bildung e como este pode 

ser relacionado com a música. Escuta e Educação musical discutem 

como esses dois fenômenos fazem a mediação entre a música e o 

indivíduo. Já Canção brasileira tenta articular como as configurações 

formais desse gênero podem contribuir com a formação mesmo que 

as origens e tradições de ambos sejam tão distantes.

Palavras-chave: formação do indivíduo, educação musical, canção.



Abstract

fukushiro, Luiz Fernando de Prince. Preludes for music and formation. 

2014. 96pp. Dissertation (Master’s degree)—Faculty of Education, Uni-

versity of São Paulo, 2014.

Based on the German Romanticism concept of formation, this work 

intends to discuss the relations between music and formation of the 

individual, considering social and technical phenomena, as the media-

tion of media and the situation of music inside society. Four independ-

ent essays written in a constellatory mode, in form of small separated 

books, although interconnected by the central theme, analyze some 

moments when the two main elements, music and formation, may be 

connected. The essay ‘Formation’ pursues to understand the concept 

of Bildung and how it may be related to music. ‘Hearing’ and ‘Musical 

education’ discuss how these two phenomena make the mediation be-

tween music and the individual. ‘Brazilian song’ tries to articulate how 

the formal configurations of this genre may contribute to the formation 

even with different origins and traditions.

Keywords: individual formation, musical education, song.
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Apresentação

Diz uma frase de autoria disputada: “Escrever sobre música é o mes-

mo que dançar sobre arquitetura”. A afirmação não deixa de conter 

uma verdade, na qual Beethoven de certa forma acreditara. Diz-se que 

o compositor, após apresentar pela primeira vez uma sonata para pia-

no, foi questionado sobre o que esta versava. Como resposta, Beet-Beet-

hoven disse “Vou dizer o que ela significa” e sentou-se novamente ao 

piano para tocá-la mais uma vez. Certamente nada substitui a música 

para expressar o que a própria diz, porém é possível pensar nessa 

“tradução” menos no âmbito da linguagem e mais em seu teor. O mes-

mo Beethoven, quando perguntado por um músico o que queria dizer 

uma outra sonata, respondeu: “Leia A tempestade de Shakespeare”. É 

possível dançar sobre a arquitetura, se os movimentos da dança resso-

arem um teor similar ao de linhas e espaço construídos. Claro que há 

um conteúdo que só os movimentos corporais conseguem expressar, 

assim como as relações espaciais de uma edificação têm suas exclu-

sividades. Há algo na sonata de Beethoven que não há na peça de 

Shakespeare—e vice-versa. A tradução de um poema de uma língua 

a outra não se dá sem perdas; mas pensemos não em perdas, e sim 

no novo poema que surge quando traduzido—ou na saudade da língua 

original que o poema novo carrega, como diria Benjamin.

Esse diálogo entre as noções que cada linguagem manifesta se 

reflete nas expressões que a música toma emprestadas da linguagem 
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cotidiana para tentar trazer uma imagem daquilo com que se asseme-

lha. Fuga, contraponto, episódio, resolução, exposição, tema, desen-

volvimento tentam explicar em palavras aquilo estruturado na forma 

musical. Aí se encontra também o prelúdio, aquilo que antecede uma 

interpretação—mais exatamente o brincar, o ludere. Na música, o pre-

lúdio nasce como uma espécie de improvisação que atua como um 

teste do instrumento ou da acústica do ambiente. Talvez com essa in-

tenção, Bach tenha escrito um prelúdio para cada uma de suas fugas, 

assim teria como passar pelo maior número de teclas do seu cravo, já 

bem temperado, e checar sua afinação, a fim de tocar uma peça cheia 

de contrapontos. Mas os prelúdios de Bach não se resumem a isso: fa-

lam tanto quanto as fugas, por mais que viessem a ser apenas um tes-

te para elas. O prelúdio é também uma forma sem muitos compromis-

sos formais ou uma estrutura rígida, e não necessariamente antecede 

outra peça. Entram nessa definição os prelúdios de Chopin, pequenas 

obras sintéticas, mas que, unidas, formam um todo que passa pelos 

mais diversos sentimentos humanos, um prelúdio para uma reflexão 

fora da música—ou dentro do ouvinte. Assim também são os prelúdios 

de Debussy, imagens detalhadas de cenas, em seu próprio tempo e 

espaço, que recebiam um nome apenas no final de sua execução para 

que o ouvinte primeiro imaginasse o seu próprio cenário para só de-

pois checar o que o compositor pensara originalmente.

Os ensaios aqui presentes foram nomeados prelúdios porque são 

pontos de partida para se pensar nas relações entre música e forma-

ção: são um teste e um convite a uma reflexão posterior. Sem a preten-

são de comparar este trabalho a alguma obra de um dos compositores 

acima, o nome vem justamente dessa intenção de passar por diversos 
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pontos que dizem respeito às relações entre música e formação sem 

a necessidade de uma estrutura rígida ou de uma resolução final. Mas 

sem deixar de lado a possibilidade de ser uma abertura para algo por 

vir além daqui. Estes prelúdios fazem o mesmo caminho das expres-

sões que dão nome às formas musicais, porém em direção inversa: 

tentam trazer da música uma linguagem em que o percurso é tão im-

portante quanto o ponto de chegada, e que repetições não são ouvi-

das apenas como vícios de linguagem, mas retomadas que invocam 

uma nova relação com a harmonia ou um novo desenvolvimento que 

destaque outros aspectos de um mesmo tema. Traduzir em palavra o 

que a música diz com o som, tendo a consciência de que há coisas que 

somente o ouvido capta—assim como certamente estará aqui escrito 

algo que não está na música. 

São diversos os momentos em que música e formação se encontram, 

e aqui escolhi os que considerei mais significativos para entender al-

gumas faces do processo de formação pela música. Há diversos ca-

minhos pelos quais é possível se entender como se dá a formação 

do indivíduo pela música, sendo nenhum definitivo, embora muitos se 

complementem e teriam muito o que dialogar. A tentativa aqui não é a 

de atingir algo de forma final, mas inicial—em prelúdio—, partindo da 

formação pela música em sua materialização no cotidiano: a relação 

entre um indivíduo e a música, mediada pelos meios, pela sociedade, 

pela educação musical, pelo processo de escuta, pela música brasilei-

ra. Esses são pontos de uma aproximação constelatória das relações 
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entre música e formação, alguns momentos de encontro entre os dois 

temas que resultaram nos ensaios que compõem este trabalho.

O ensaio Formação busca de que forma a música opera na for-

mação do indivíduo e como essa relação se dá, levando-se em con-

ta que esse indivíduo está inserido em uma sociedade permeada por 

outros processos e atores. A análise de formas concretas da relação 

entre música e formação resultaram em dois ensaios: Escuta, sobre o 

processo físico e biológico, ao mesmo tempo que social, psicológico 

e ritualístico, em que se dá o recebimento do som por uma pessoa; e 

Educação musical, processo em que não só se recebe a música, mas 

também se opera uma mediação e se apresentam informações sobre 

a música, de cunho técnico e informativo. Como a maioria dos autores 

discutidos nesses ensaios não são brasileiros e os exemplos citados 

não são de música do Brasil, senti a necessidade de compor o ensaio 

Canção brasileira, talvez a forma musical com a qual os brasileiros mais 

lidem em seu cotidiano.

Por serem pontos de certa autonomia entre si, embora interliga-

dos pela música e pela formação, eles foram compostos de forma 

separada, como se fossem obras independentes, e por isso estão fi-

sicamente separados, pois a ordem de sua leitura não importa para a 

compreensão do trabalho como um todo. A sugestão ao leitor é que 

inicie pelo ensaio cujo tema lhe é mais caro ou mais presente em sua 

vida. Alguns conceitos podem não ser explicados na primeira vez em 

que aparecem, mas em algum momento da obra serão trabalhados. A 

aproximação constelatória é um pouco avessa à linearidade do início, 

meio e fim, por isso essa configuração se fez necessária.
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Alguns autores predominam nas análises aqui contidas, em espe-

cial Theodor W. Adorno e Walter Benjamin. O motivo principal é por 

ambos considerarem a arte um depositário de conhecimento diferente 

da ciência e da filosofia que não deixa de ser importante ao indivíduo. 

O conceito de teor de verdade, criado por Benjamin e bastante utili-

zado por Adorno, coloca um elemento na obra de arte que vai além 

de sua configuração concreta, embora esteja sempre ligado a esta. 

Além disso, os dois autores levam em consideração a experiência do 

indivíduo perante a obra. Outro autor bastante presente é R. Murray 

Schafer, tanto por seus escritos sobre educação musical como pela 

sua historiografia do ruído, em A afinação do mundo. O trabalho de 

Schafer ajuda a entender a relação entre criação musical e a paisa-

gem sonora de uma certa época, além de ter sido inspiração para mui-

tas das atividades das oficinas do lab_arte, laboratório experimental 

de arte-educação e cultura. Muito também foi refletido sobre os escri-

tos de compositores, pelo fato de estes pensarem constantemente na 

música e terem sua formação realizada por meio dela, seja na audição 

ou na composição. Curiosamente—porém não coincidentemente—, as 

conclusões a que chegam esses compositores dialogam com o pen-

samento de alguns filósofos aqui citados. Isso mostra como a música 

em si pode ser vista como uma forma de conhecimento e de reflexão 

do mundo cujas diferenças em relação à filosofia estão em sua forma 

e o meio pelo qual chega à pessoa.

Também foram fonte para este trabalho as oficinas realizadas no 

núcleo de música do lab_arte, realizadas em 2013 e 2014 e coorde-

nadas por mim e Júlio Pancracio Valim, na Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo. As discussões com os participantes, 
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assim como os depoimentos sobre suas experiências com os sons 

serviram de referência para se pensar o papel da escuta na formação 

do indivíduo.

Este trabalho surge como continuação do trabalho de conclusão de 

curso em Comunicação Social—Habilitação em Jornalismo, em 2007, 

que procurava saber se havia ainda espaço para a crítica no jornalis-

mo musical. A resposta foi negativa: pouco do que era noticiado nos 

cadernos de cultura relacionado à música era composto por textos 

críticos. Por considerar a crítica uma importante mediação entre o indi-

víduo e a obra, pensei inicialmente em estudar a relação entre a crítica 

e a formação. Mas se não há espaço para a crítica, talvez o problema 

esteja em um passo anterior: estaria a música atingindo as pessoas? 

Sem dúvida está: basta constatar como estamos rodeados por ela o 

tempo todo. A questão é o modo pelo qual isso se dá, se de forma 

significativa para a formação do indivíduo. Por isso, estes ensaios bus-

cam entender o processo de formação pela música e dos fenômenos 

sociais que nele interferem.

Não sendo músico nem educador, tento aqui colocar como dife-

rencial a contribuição da comunicação no estudo das relações entre 

a música e a formação. Em primeiro lugar, por pensar no meio como a 

fonte de relação do indivíduo com o mundo, seja pela obra de arte, pe-

las técnicas que fazem parte da escuta ou pelo papel do lado comer-

cial dessa mediação. Depois, pelo contato com a música nas oportuni-

dades de trabalho como crítico musical. Além disso, está aqui também 
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a minha experiência como aluno de música: seja nas aulas de bateria, 

de piano, de percussão japonesa, ou na tentativa de sozinho entender 

a teoria musical.

Por serem de certa forma autônomos e fechados em si mesmos, cada 

um dos ensaios possui seus próprios encaminhamentos, reflexões e 

mesmo algumas conclusões. Como pretendo resgatar aqui o caráter 

do prelúdio, de apenas sugerir caminhos a serem seguidos, a ideia é 

não haver considerações finais, mas sim iniciar futuras considerações. 

Tento aqui então, neste “posfácio à introdução”, pensar em algumas 

questões que passaram rapidamente por este trabalho e que exigiriam 

novos prelúdios ou maior desenvolvimento.

Em primeiro lugar, seria preciso se aprofundar na situação do con-

ceito, herdado do romantismo, de obra de arte dentro da música, que, 

de forma simplificada, é questionado na música acadêmica, porém, de 

certa forma, reforçado na música midiática. Afinal, se pensamos na 

formação pela música por meio da obra de arte, sua configuração é 

importante, pois esta define como essa relação se opera. A saída aqui 

tomada foi pensar na relação do indivíduo com as formas, como é pro-

posto no ensaio Formação, sendo a obra de arte um conjunto delimita-

do de formas. A “nova obra de arte”, da instalação, do happening e da 

arte multimídia, tem isso em comum com a obra de arte romântica: o 

uso de formas. A diferença se dá em sua configuração, se fechada ou 

aberta, organizada ou aleatória, estática ou mutante; porém, a relação 

entre indivíduo e formas se mantém.
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Isso coloca que, não só para se pensar a formação pela música, 

mas também a formação pela arte, a arte-educação, assim como a 

própria arte e a educação isoladas, ter o indivíduo como centro focal é 

ao mesmo tempo uma posição teórica como é também de certa forma 

uma proposta: a de colocar a autonomia do indivíduo e sua proteção 

como prioridades. Não repetir Auschwitz, como disse Adorno, seria a 

função maior da educação, mas poderíamos expandir a alegoria da 

exacerbação da razão que pode levar à barbárie para outras áreas, 

incluindo o estudo da arte. Não se trata de impor programas, mas de 

defender que o trabalho do pesquisador também é o de pensar no 

conhecimento como forma de combate à barbárie.

E, se este trabalho chegou a uma conclusão, tanto pela reflexão 

como pelas oficinas do lab_arte, é a de que a experiência em relação à 

música é única para cada um, porque tem a ver com o caminho de for-

mação que cada indivíduo segue. Embora à primeira vista isso pareça 

ser um impedimento a uma educação musical escolar, já que a escola 

é um espaço do coletivo, trata-se de um fator que pode ser visto como 

um dos aspectos—e talvez um dos mais importantes—ao se mediar o 

indivíduo com uma obra.

O conceito de formação segundo o romantismo alemão, mesmo 

que questionável e longe de ser a única proposta de se evitar a barbá-

rie, é um conceito que “expressa a gravidade de uma situação que não 

conta com outro critério, pois descuidou-se de suas possibilidades”,1 

segundo Adorno. É a partir desse diagnóstico que surgiu este trabalho, 

e espero que dele surjam novas propostas. 

1. adorno, Theodor W. Teoria da semicultura. Tradução de Newton Ramos-
-de-Oliveira, Bruno Pucci e Cláudia B. M. de Abreu. Educação & Socieda-
de, ano xvii, n. 56, dez. 1996, p. 395.
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Formação é formar pela forma. 

O pleonasmo aqui não só reforça que essas palavras presentes 

nos mais diferentes contextos possuem a mesma origem como suge-

re uma alegoria que pode ajudar a entender o processo. A formação 

de um indivíduo pressupõe formas (ou mesmo fôrmas) já existentes 

antes mesmo do nascimento do indivíduo em questão. Essas formas 

mudam e por sua vez também mudam a formação. É o indivíduo for-

mado pelas formas de seu tempo que as transforma para formar os 

próximos indivíduos. Um conjunto de formas talvez poderia ser cha-

mado de cultura (outra palavra cuja etimologia revelaria uma alegoria 

interessante), e talvez a forma original seria a natureza—que engloba 

tanto a natureza que cerca o ser humano como a natureza humana, 

divisão que a própria natureza não realiza.

Na língua alemã, a alegoria se repete, porém com a palavra Bild, 

imagem. Para formar uma imagem (ein Bild bilden), um indivíduo se 

utiliza da criatividade (Einbildungskraft), de um modelo (Vorbild), um 

arquétipo (Urbild) ou mesmo faz uma cópia (Nachbild). Tanto o pro-

cesso como seu resultado é chamado de formação (Bildung). O con-
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ceito de Bildung na filosofia remete à tradição do pensamento alemão 

que envolve autores como Herder, Kant, Schiller e Goethe. Indica “o 

elemento definidor, o processo e o resultado da cultura”.1 Não é ape-

nas a formação escolar ou erudita de uma pessoa, embora estas não 

estejam excluídas. A alegoria a partir da etimologia da palavra ajuda 

a dar uma definição de Bildung: uma sucessão de imagens com as 

quais uma pessoa lida durante a vida e a formam, como as formas 

com que Wilhelm Meister se confrontou em seus anos de formação. 

Essa sucessão de formas pode também ser vista como trajetória: “É 

por isso que, certo de reencontrar-se, o homem sai de si mesmo para 

se buscar e encontrar o complemento de seu ser no mais íntimo da 

profundidade do outro”, diria Friedrich Schlegel.2 Para Antoine Berman, 

“a ‘grande viagem’ de Bildung é a experiência da alteridade. Para tornar-

-se o que é, o viajante experimenta aquilo que ele não é, pelo menos, 

aparentemente, pois está subentendido que, no final desse processo, 

ele reencontra a si mesmo.”3 A alteridade é em relação ao outro da 

cultura—as formas pré-estabelecidas—, que podem estar na arte, no 

esporte e até mesmo em alguns momentos da educação escolar: na 

definição de Theodor Adorno, “a formação nada mais é que a cultura 

tomada pelo lado de sua apropriação subjetiva”4—a apropriação sub-

jetiva das formas.

O indivíduo capta a forma pelos sentidos e se apropria dela (in-

forma) e pode mudá-la (transforma), para enfim recolocá-la no mundo 

(performa). Esse é o caminho da criação artística. Muitas vezes, a forma 

artística é inclusive um conjunto de regras em que a variação ocorre 

dentro desses limites por definição pré-concebida. No caso da música, 

a forma musical define uma estrutura a qual o compositor deve seguir 

1. suarez, 2005, p. 193.

2. schlegel, Friedrich. Conversa sobre a poesia. p. 147–148 apud suarez, 
2005, p. 195.

3. berman, Antoine. Bildung et Bildungsroman. Le temps de la réflexion, v. 4, 
Paris, 1984 apud suarez, 2005, p. 94, grifo do autor.

4. adorno, 1996, p. 389.
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para que sua obra seja reconhecida como música, porém não repetir 

essa estrutura como mera fórmula. A sinfonia é uma forma, mas uma 

sinfonia de Haydn não é o mesmo que uma sinfonia de Beethoven. 

Ambas compartilham a forma sonata, mas soam muito diferentes ao 

indivíduo porque possuem diferentes formas sonoras dentro de si. Es-

sas que se diferenciam não são inerentes às tais estruturas preditas, 

mas conjuntos de sons criados por um indivíduo. Quando Haydn es-

crevia uma obra, utilizava conjuntos de sons que poderiam ser na épo-

ca considerados música—aquela forma sonora poderia então assim 

ser chamada. Na época de Beethoven, o conjunto de formas musicais 

que poderiam ser chamadas de música não só cresceu como aquilo 

que Beethoven queria que sua música evocasse não poderia ser feito 

pela forma como colocada por Haydn. Por necessidade, Beethoven 

transformou a forma.

Essa necessidade de transformação não é necessariamente pro-

gresso, embora o conceito esteja presente na arte, em especial a oci-

dental, em que o progresso aparece com mais força que nas mani-

festações de outras matrizes. Afinal, quanto mais a ciência “descobre” 

a natureza, quanto mais muda a configuração social, mais o material 

musical se altera. “Todos os progressos nos âmbitos culturais o são 

quanto ao domínio do material, a técnica.”5 Em Beethoven, o compo-

sitor fazia música para a burguesia urbana, e não mais era um empre-

gado exclusivo de um nobre, como fora Haydn em boa parte de sua 

vida. Não só a configuração social permitiu que a música falasse de 

novos temas em novas formas: o som urbano, a concentração popu-

lacional que permitia uma orquestra e a sala de concertos da cidade 

5. adorno, 2003c, p. 57.
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traziam ali novas possibilidades sonoras. Mas há uma diferença entre a 

configuração social e o material: “A arte, para expressar seu conteúdo, 

[…] deve absorver inevitavelmente o crescente domínio da natureza. 

Através disso, no entanto, também trabalha em segredo contra o que 

quer dizer; afasta-se daquilo que ela, sem palavras e sem conceitos, 

contrapõe ao crescente domínio da natureza.”6 A arte pode usar de 

um material para depor contra ele, e o uso de um novo material não 

coloca automaticamente a obra mais nova como superior à obra ante-

rior, assim como uma obra mais antiga ainda pode dizer algo sobre a 

atual configuração social. Ou, ainda, a arte pode atingir aquilo em que 

o histórico exerce influência mais lentamente—aquilo que estaria mais 

próximo do instinto. É isso que justifica o uso dos termos arte avança-

da e música avançada nos escritos de Adorno. Não se trata de uma 

música mais desenvolvida que a anterior, como uma linha evolutiva 

que vai do menos ao mais avançado, mas sim de uma música que diz 

mais sobre o momento histórico do qual participa. Arnold Schoenberg 

e Igor Stravinsky protagonizam a música avançada em Filosofia da 

nova música por serem duas frentes que almejam responder questões 

musicais e assim de certa forma responder questões da sociedade 

de então: “Como poderá estar constituído um mundo em que até os 

problemas do contraponto são testemunhos de conflitos irreconcili-

áveis?”7 Já que a decisão final, seja ela consciente ou inconsciente, 

sobre o material disponível é do artista, a verdade da obra é a verdade 

da sociedade que se manifesta por meio do artista. Pierre Boulez, em 

um de seus textos discorre sobre como essa verdade é tão importan-

te quanto imprescindível para o compositor: “A sinceridade do músico 

frente aos seus objetivos já assegura de antemão a validade da obra.”8 

6. Ibid., p. 57.

7. adorno, 2004, p. 11.

8. boulez, 2007, p. 19.
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E tanto Schoenberg como Stravinsky, os opostos da modernidade 

segundo Adorno, concordam. O primeiro diz: “Um artista para mim é 

como uma macieira: quando chega seu tempo, quer ele queira ou não, 

ele floresce e começa a produzir maçãs”;9 enquanto o segundo afirma: 

“Um complexo musical, por áspero que seja, é legítimo na medida em 

que é genuíno”. Stravinsky continua: “Mas para reconhecer valores le-

gítimos em meio aos excessos de artificialidade é preciso ser dotado 

de um instinto seguro, que os nossos esnobes detestam tanto mais 

intensamente quanto são totalmente privados dele.”10 Portanto, nada 

assegura que uma obra é verdadeira somente ao ouvi-la, mesmo que 

o sure instinct de Stravinsky opere—a certeza, um valor racional, e o 

instinto não parecem combinar.

As formas que o indivíduo acumula durante sua vida definem o modo 

pelo qual ele se relaciona com o mundo. O indivíduo compara as formas 

com as quais lida com aquelas que já apreendeu para reconhecê-la ou 

estranhá-la. Acontece que uma pessoa não é um mero repositório das 

obras de arte que vê, escuta, lê, sente. Essas formas também se rela-

cionam entre si, gerando conceitos e significados diferentes. É assim, 

por exemplo, que se forma o gosto musical e o conceito individual do 

que é música. Se uma criança é educada para entender que música 

só pode ser uma obra de início e fim, com resolução tonal e apenas 

feita com um certo número possível de instrumentos, pode não consi-

derar, mesmo quando adulta—caso não se informe de novas formas—, 

a produção que fuja dessa delimitação. Isso aconteceu em todos os 

9. schoenberg, 1975, p. 176. Todos os textos consultados em língua estran-
geira aqui citados foram traduzidos por mim.

10. stravinsky, 1996, p. 22.
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semestres de oficinas do lab_arte: ao serem expostos a um Estudo 

austral, peça de John Cage para piano composta pelo princípio de 

indeterminação, e uma Variação para uma porta e um bocejo, de Pierre 

Henry, feita de sons gravados, quase todos consideraram o primeiro 

como música e o segundo não, alegando que o primeiro passava uma 

maior sensação de estrutura que o segundo, que era ruidoso demais. 

Acontece que a variação de Henry contém mais repetições e, como 

o próprio nome indica, variações do tema do que no estudo de Cage. 

No entanto, esta soava mais “musical” pelo fato de ser uma obra para 

piano, que, mesmo “estranha”, possui um timbre familiar.

Essas formas estéticas não só se relacionam umas com as ou-

tras, mas também possuem relações com formas de pensamento e 

a memória—o prazer ou angústia gerados por uma obra pode ter aí 

uma razão de ser. É possível ver relações entre a música e a filosofia 

de uma mesma época sem precisar tecer relações artificiais, já que a 

própria forma revela uma verdade sobre o mundo. Chega-se a essa 

verdade por meio da crítica, mas ela já pode ser sentida, mesmo que 

não totalmente significada, ao ouvir uma peça. Pela crítica podemos 

entender que a resolução na tonalidade não era mero artifício para se 

ter uma noção de caminho percorrido que resultaria em um retorno ao 

ponto de partida (a tônica) nem que o atonalismo só representaria uma 

quebra dessa tradição.  

Ocorre que para Hegel, contemporâneo de Beethoven, a 
contradição (histórica) expressa na dissonância precisa 
retornar à conciliação da consonância, e nisso consiste o seu 
“único movimento verdadeiro”. Para Adorno, contemporâneo 
de Schoenberg, o único movimento verdadeiro da 
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contradição está justamente em recusar-se à conciliação, 
como forma de negar as relações sociais coisificadas.11

Na comparação que faz José Miguel Wisnik entre compositores e 

filósofos, fica claro o teor de verdade presente nessas formas sonoras. 

O teor de verdade, conceito criado por Walter Benjamin, surge com a 

crítica da obra: “Estrutura e pormenor têm sempre, em última análise, 

uma carga histórica. O objeto da crítica filosófica é o de demonstrar 

que a função da forma artística é a de transformar em conteúdos de 

verdade filosóficos os conteúdos materiais históricos presentes em 

toda obra significativa.”12 O teor de verdade, por ser uma expressão de 

configurações históricas, está presente mesmo no imediato da obra, 

já que tanto aquilo que é visto como essencial quanto aquilo que é 

visto como aparente é resultado de determinações históricas. Não se 

trata de uma verdade unívoca e final; o conceito de teor de verdade 

é aparentado com o conceito de constelações em Benjamin. Se as 

constelações são o modo, para não dizer o método, de aproximação 

ao objeto que não pretende dominá-lo completamente por meio da 

razão, como se fez pelo menos desde Descartes, o teor de verdade é 

aquilo que emerge da aproximação constelatória.13 O teor de verdade 

expressa os problemas de um momento histórico na forma da obra e 

não necessariamente coincide com a intenção consciente do artista— 

é aquilo que “trabalha em segredo contra o que quer dizer”. Pierre 

Boulez e John Cage, mesmo partindo de processos composicionais 

aparentemente opostos, atingem resultados bastante próximos em 

algumas obras. Em ambos, o controle não é mais do compositor—em 

Cage, comandava o princípio de indeterminação; em Boulez, o méto-

11. wisnik, 2011, p. 170.

12. benjamin, 2004, p. 198. O termo em alemão, Wahrheitsgehalt, pode ser 
traduzido tanto para ‘conteúdo de verdade’ como para ‘teor de verdade’, 
mas aqui optamos por ‘teor’ para não contrapor as expressões conteúdo 
e forma e também para não parecer que se trata de algo de limites deli-
neados, aquilo que está em um continente.

13. Para Benjamin e Adorno, os conceitos não são suficientes para apre-
ender o objeto como um todo, mas nos ajudam a observá-lo por aproxi-
mação ou relação, por isso a analogia com a constelação: “As ideias re-
lacionam-se com as coisas como as constelações com as estrelas. Isto 
significa desde logo que elas não são nem os conceitos nem as leis das 
coisas” (benjamin, 2004, p. 20); “As constelações só representam de fora 
aquilo que o conceito amputou no interior, o mais que ele quer ser tanto 
quanto ele não o pode ser. Na medida em que os conceitos se reúnem 
em torno da coisa a ser conhecida, eles determinam potencialmente seu 
interior, alcançam por meio do pensamento aquilo que o pensamento 
necessariamente extirpa de si” (adorno, 2009, p. 141).
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do serial—, o que, para Adorno, só reforçava que o teor de verdade 

das duas obras era um só: “Mas mesmo o princípio de indeterminação 

que Cage introduziu permanece tão alheio ao ego como seu aparente 

oposto, o serialismo. Este, também, pertence à categoria de alívio para 

o ego enfraquecido.”14 Era essa a necessidade histórica que a arte 

precisava naquele momento expressar: o enfraquecimento do sujeito.

A relação com as formas não ocorre somente em relação a obras 

de arte,15 porém, na tradição ocidental, é na arte que esses teores de 

verdade estão mais concentrados, embora em qualquer manifestação 

sonora isso possa acontecer. O principal fator que contribui para a 

concentração de teor de verdade da obra de arte “autêntica” é a inten-

cionalidade em ser uma obra de arte, a liberdade que faz da obra ter 

uma “finalidade sem fim”. A condição de autonomia da arte é evitar que 

qualquer tipo de corrupção em um desses fatores possa transformar 

a obra de arte em objeto de dominação. A obra de arte contribui na 

formação porque em sua forma está contida a possibilidade do mundo 

reconciliado, como diz Adorno. “A experiência estética é a de algo que 

o espírito não teria nem do mundo nem de si mesmo, a possibilidade 

prometida pela sua impossibilidade. A arte é a promessa da felicidade 

que se quebra.”16 Em outras palavras, o fato de sua configuração for-

mal conter possibilidades que não estão na linguagem cotidiana faz 

com que a audição revele formas que não estão presentes no cotidia-

no. Portanto, fazem parte da experiência estética tanto o deleite como 

o estranhamento, que para Sigmund Freud não à toa tem um quê de 

familiar.17 Se a obra é captada pelos sentidos, é a reflexão filosófica, 

algo que, para Adorno, é a única justificativa à estética, que a processa 

e interpreta esse teor “escondido”, mesmo que de forma intuitiva já se 

14.  adorno, 2002, p. 658.

15. A própria natureza pode ser fonte de uma experiência estética, como é 
o caso da função do rio para os amazônicos que se relacionam com ele: 

“Os homens passam pelo rio, usam o rio, trabalham no rio, alimentam-
-se do rio, navegam pelo rio, vivem do rio e morrem no rio. Todavia, pelo 
devaneio, percebem que há uma outra realidade que lhes estimula um 
estado de alma diferente, que lhes permite olhar e perceber esse rio de 
uma outra forma, ‘mágica’, pleno de um mistério encantatório, capaz de 
fazer desse rio uma realidade simbólica sensível e que se revela como 
‘uma finalidade sem a representação de um fim’. Algo que se apresenta 
como uma situação estetizada, enfim. E nesse gesto, a densa experiên-
cia existencial/vivencial do caboclo amazônico entra em sintonia com 
essa alegoria cósmica do rio estetizado e sacralizado” (loureiro, 1997, 
p. 28).

16. adorno, 2006, p. 157.

17. De acordo com Freud (2010a) em O inquietante, aquilo que causa a sen-
sação inexplicável de estranhamento se refere ao fenômeno que traz do 
inconsciente algo que é familiar ao indivíduo, mesmo que se trate uma 
história de terror fantasiosa, por exemplo.
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possa captar alguns de seus elementos. A crítica de uma obra é, então, 

uma forma de reflexão filosófica.

A crítica, ao isolar o espírito a partir das configurações 
das obras, ao confrontar entre si os momentos e com o 
espírito que nelas aparece, transforma-se em sua verdade 
para além da configuração estética. Eis porque a crítica é 
necessária às obras. No espírito das obras, ela reconhece 
o seu conteúdo de verdade ou dele o distingue.18

A crítica mesma não deixa de ser uma estrutura pré-colocada, “no 

entanto, como formação cultural e diferenciação se equivalem”,19 a crí-

tica contribui por ser uma opção e aumentar a diversidade. Se alguém 

apenas mergulha na arte, dizendo que tudo aquilo o arrebata, acaba por 

se entregar completamente e não consegue relacionar-se com a obra 

como outro, mas sim se perde nela mesma. Seria como se Ulisses se 

entregasse às Sereias ao invés de pedir para ser amarrado ao mastro 

para pelo menos poder ouvi-las e se seduzir pelo encanto sem poder 

se mexer.20 É pela crítica que surge a verdade das obras relativa à his-

tória que está contida na arte. “A obra de arte é mediatizada, quanto à 

história real, pelo seu núcleo monadológico. A história pode chamar-se 

o conteúdo das obras de arte. Analisar as obras artísticas equivale a 

perceber a história imanente nelas armazenada.”21 Só que a crítica não 

deve ter meramente o intuito de desmistificar a obra de arte a ponto 

de substituí-la: a configuração estética e o seu espírito são necessárias 

uma a outra, sem poder ser separadas. Seu espírito descrito na crítica 

pura simplesmente se aproxima da razão enrijecida: fecha a obra—e a 

crítica—ao surgimento de um sujeito, seja na obra ou naquele em frente 

a ela. A afirmação “as obras de arte que se apresentam sem resíduo à 

18. adorno, 2006, p. 107.

19. adorno, 1996, p. 400.

20. Vale reproduzir o comentário que fazem Adorno e Horkheimer após ana-
lisar o episódio das Sereias na Odisseia: “Desde o feliz e malogrado 
encontro de Ulisses com as Sereias, todas as canções ficaram afetadas, 
e a música ocidental inteira labora no contrassenso que representa o 
canto na civilização, mas que, ao mesmo tempo, constitui de novo a força 
motora de toda arte musical” (adorno; horkheimer, 1985, p. 65). Ou seja, 
o arrebatamento é parte da arte, mas não pode sê-la por inteiro, pelo 
menos na tradição ocidental.

21. adorno, 2006, p. 103.
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reflexão e ao pensamento não são obras de arte”22 poderia também va-

ler à crítica. A crítica não é ferramenta de mera explicação e divulgação, 

já que é “impossível explicar a amúsicos o que é a arte; não poderiam 

introduzir na sua experiência viva a compreensão intelectual. Está neles 

tão sobrevalorizado o princípio de realidade23 que interdiz sem mais o 

comportamento estético; aguilhoada pela aprovação cultural da arte, a 

amusia24 transforma-se frequentemente em agressão […].”25 A crítica 

não substitui a obra de arte pois não se substitui uma forma por outra: 

a intuição dos sentidos não lida diretamente com a obra, e a relação 

entre a obra e a crítica torna-se artificial; ou pior, ao não detectar a 

relação entre o que está posto na crítica e o que é sentido pela obra, 

surge o “para que tudo isso?”—a agressão—e seria melhor dar ouvidos 

somente à intuição: “Estamos certos, quando observamos um quadro, 

de compreender, ou temos a intuição de uma mensagem rebelde à de-

finição?”,26 reflete Boulez. Por isso, a crítica só pode contribuir para a 

formação se esta não for sua finalidade. Se ela se propõe a priori como 

ferramenta formativa, não permite a existência de um sujeito, já que 

este não lidaria com a obra de arte. Em verdade, a crítica não poderia 

propor-se a nada além de ser crítica. 

Se colocada à frente da obra de arte, a crítica prejudica a experi-

ência, em especial se a crítica é unívoca. Fizemos um exercício sobre 

isso em uma oficina do lab_arte. Os participantes foram divididos em 

quatro grupos, e cada um deles recebeu um papel com uma infor-

mação diferente sobre a peça que iríamos escutar, a Trenódia para 

as vítimas de Hiroshima, de Krzysztof Penderecki. Cada informação 

privilegiava um de seus aspectos: 1. uma descrição meramente formal 

da música; 2. o título da obra e suas relações com os sons; 3. um texto 

22. Ibid., p. 142.

23. Adorno faz menção à psicanálise freudiana ao referir-se ao princípio de 
realidade, pelo qual o indivíduo aceita a dor com a promessa da gratifi-
cação posterior—em oposição ao princípio do prazer, do gozo imediato. 
Para Freud, a promessa não cumprida pelo princípio de realidade seria a 
origem da violência (freud, 2010b).

24. Amusia é um distúrbio neurológico que configura a não percepção ou 
memorização de construções musicais. Adorno utiliza o termo como me-
táfora, já que é uma amusia no sentido cultural, e não fisiológico.

25. adorno, 2006, p. 141, tradução modificada.

26. boulez, 2007, p. 39, grifo do autor.
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sobre a multiplicidade de significações possíveis da música, além de 

seu título, e; 4. a partitura. Após a audição, os dois grupos que sabiam 

o título da obra pareciam mais chocados com a música do que os ou-

tros, enquanto quem estava com a partitura e a descrição formal con-

seguiram dizer mais sobre as minúcias sonoras da obra. A audição foi 

influenciada pelas informações dadas anteriormente. A questão que 

ficou foi a de se a música pode falar por si mesma. Minha resposta 

aqui seria que sim, mas não se trata de “falar” no sentido de uma expli-

cação detalhada dos acontecimentos. Na Trenódia, há um sofrimento e 

um horror, trazidos pelas texturas de sons agudos de altura indefinida. 

Talvez haja algo de biológico também nessa sensação, já que a cultu-

ra se constrói a partir da natureza e ambas interferem uma na outra. 

Muitos disseram que ouviam na música—e aqui entra a intuição dos 

sentidos—uma tragédia, uma sensação de morte por meios violentos: 

filme de suspense e terror, pessoas presas em um lugar fechado, um 

campo de concentração, a casa noturna incendiada em Santa Maria, 

rs. Pode não ter sido a intenção consciente de Penderecki criar essa 

obra com essa finalidade—ele alega tê-la escrito e só sabido de seu 

efeito ao ouvir sua primeira execução; até então a peça se chamava 

8’37”. O nome atual veio depois, mesmo sem o compositor ter sentido 

diretamente os efeitos da bomba em Hiroshima; no entanto seu país 

natal, a Polônia, havia sido vítima da invasão nazista. Pode-se dizer que 

a música trata da barbárie que a humanidade causou em seu tempo. 

Sua partitura e forma dizem mais ainda: a extrema organização da 

peça, em uma espécie de cânon, mostra que a barbárie pode se dar 

mesmo sob a extrema racionalidade. Ficar só no efeito seria se perder 
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na obra; ficar só em sua estrutura tirá-la-ia de seu contexto. De forma 

constelatória, a obra revela mais de si. 

A crítica serve para revelar o que está por trás da obra de arte, se não 

há ideologia ou falsidade nela, isto é, se se propõe aparentemente a 

uma coisa, mas em sua verdade diz outra. Na produção tomada pela 

indústria cultural, em que a arte tende a se tornar mera distração, a 

música também pode estar sob esta forma dominada. A questão na 

indústria cultural27 não é só o fato de que “a cultura contemporânea 

confere a tudo um ar de semelhança”,28 o que empobreceria o sujeito 

de formas e dificultaria a apreensão de novas, o que nunca foi uma 

desvantagem em diversas culturas, que possuíam formas musicais li-

mitadas e de poucas variações. O problema central é a configuração 

dessas formas semelhantes, o que vai além da pseudoindividuação 

e da falsa sensação de liberdade de escolha que  proporcionam. “A 

indústria cultural desenvolveu-se com o predomínio que o efeito, a per-

formance tangível e o detalhe técnico alcançaram sobre a obra, que 

era outrora o veículo da Ideia e com essa foi liquidada.”29 O ouvinte não 

só está exposto a formas que se repetem, ao mesmo tempo que estas 

aparentam trazer uma noção de individualidade, como essas formas 

operam uma “atrofia da imaginação e da espontaneidade […] em virtu-

de de sua própria constituição objetiva”,30 em que se fixam proibições 

com sua totalidade e se “reduz a tensão entre a obra produzida e a vida 

quotidiana”, mesmo que essa verossimilhança seja ilusória. Na forma 

dos produtos da indústria cultural, cuja finalidade não é sem fim, pois 

27. Indústria cultural (Kulturindustrie) é um conceito criado por Adorno e 
Horkheimer para tratar da transformação de objetos culturais em mer-
cadoria, o que faria parte do processo de enrijecimento da razão—o con-
ceito é explicado em um capítulo de Dialética do Esclarecimento. Cabe 
dizer que não se trata de uma indústria nos termos econômicos, como a 
indústria farmacêutica ou a indústria alimentícia, mas sim da contradição 
entre os dois termos: indústria e cultura (hullot-kentor, 2009, p. 22). 
Talvez uma tradução que traga melhor seu sentido original na língua por-
tuguesa seja ‘indústria da cultura’ (oliveira; novaes, 2013, p. 10), como 
se falaria da ‘indústria da educação’ para se tratar da primazia do lucro 
das escolas.

28. adorno; horkheimer, 1985, p. 113.

29. Ibid., p. 118.

30. Ibid., p. 119.
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há a primazia da mercadoria, se esconde uma totalidade na qual tais 

produtos se dão como suficientes, o que não só evita que ouvintes 

lidem com outras possibilidades dentro da arte, limitando seu campo 

musical e diminuindo a experiência possível quando defronta aciden-

talmente manifestações diferentes, como provoca uma sensação de 

saciedade simultânea à de um desejo por mais—sentimento similar ao 

de um vício—, que forma uma segunda barreira ao que difere.

Como Benjamin alega,31 a experiência está empobrecida na mo-

dernidade pela falta de relação entre os objetos e as pessoas, dos 

sentidos não serem mais parâmetro, e parte disso estaria ligado à po-

breza proporcionada pela indústria cultural—representada no texto de 

Benjamin por Mickey Mouse. Mas o impedimento à formação não se 

dá só por uma deficiência na obra, pois isso também depende do seu 

receptor. Por mais libertadora e formativa que uma obra musical possa 

ser, ela não consegue atingir um indivíduo que não está disposto ou 

disponível a ela ou que se aproxima dela contemplando apenas um 

de seus aspectos. Adorno diz que o conceito tradicional de formação 

tinha um duplo propósito: “obter a domesticação do animal homem 

mediante sua adaptação interpares e resguardar o que lhe vinha da 

natureza, que se submete à pressão da decrépita ordem criada pelo 

homem”.32 A formação consiste no desenvolvimento do homem por 

meio da cultura, que o separa da natureza, preservando-o ao mes-

mo tempo de um sistema social que nega a própria natureza humana. 

Nesse sentido, se por um lado o objetivo da formação é promover a 

autonomia, por outro esta mesma formação só pode acontecer num 

contexto social e, portanto, sob a égide de leis anteriores ao próprio 

indivíduo. Por isso, o próprio conceito de formação é antinômico: “A 

31. benjamin, 1994a.

32. adorno, 1996, p. 390.
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formação tem como condições a autonomia e a liberdade. No entan-

to, remete sempre a estruturas pré-colocadas a cada indivíduo em 

sentido heteronômico e em relação às quais deve submeter-se para 

formar-se”.33 O caráter antinômico da formação, quando tomado em 

sua manifestação concreta, apresenta diferenças significativas no de-

correr da história—lembrando que Bildung é um ideal de pessoa que 

não se realizou de forma geral. Adorno remete o conceito tradicional 

de formação ao contexto histórico da emancipação da burguesia nos 

países absolutistas (na Inglaterra do século xvii e na França do século 

xviii). Nesse momento, apesar de a ideia de formação ter como prin-

cípios norteadores a autodeterminação e a liberdade, sabemos que 

estas só puderam se efetivar enquanto privilégio de alguns poucos. 

Já sob o capitalismo avançado, a exclusão socioeconômica que antes 

predominava nas classes menos favorecidas passa a influir na própria 

produção material dos bens culturais como um todo e impede “o tipo 

de experiência sobre a qual se assentavam os conteúdos formativos 

tradicionais que se transmitiam”.34 Se na época da ascensão da bur-

guesia poucos tinham acesso à formação tradicional, sob o capitalis-

mo avançado, em que a própria forma de produção de bens culturais 

impede a formação, a tendência é que toda a formação se dê de for-

ma prejudicada, resultando no que Adorno denomina semiformação, já 

que o outro da cultura está de certa forma “contaminado”.

Se a Bildung é então um ideal burguês de formação não realizado, 

mas que ao mesmo tempo acompanhou o desenvolvimento da socie-

dade ocidental como ideal, resgatá-lo não é um passadismo, mas sim 

retomar sua promessa. Por isso é ela, “mesmo que questionável”, na 

palavras de Adorno, “o único conceito que serve de antítese à semifor-

33. Ibid., p. 397.

34. Ibid., p. 394.
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mação socializada, o que expressa a gravidade de uma situação que 

não conta com outro critério pois descuidou-se de suas possibilidades. 

Não se quer a volta do passado nem se abranda a crítica a ele”.35 A 

manutenção de um indivíduo constituído de forma forte e autônoma é 

uma forma de prevenção à dominação—mesmo subentendida—, seja 

política, cultural ou mesmo de ideal de pessoa. A semiformação barra 

a recepção de novas formas por já as negar a priori, sem passar pela 

crítica. Dizer que não se pode compreender a música moderna ou que 

esta é ruidosa e sem sentido é descartá-la antes mesmo de dar a ela 

uma chance, ao mesmo tempo que é uma forma de aceitar que há 

um privilégio na sociedade da qual esses ouvintes não fazem parte. 

“Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um 

monumento da barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de bar-

bárie, não o é, tampouco, o processo de transmissão da cultura”.36 Para 

haver a arte erudita ocidental foi preciso haver uma divisão do trabalho 

em que parte da população não poderia ter acesso aos monumentos 

de cultura. Aquilo que indiretamente construíram lhe foi negado. Se 

Haydn só pôde criar a sua obra porque era patrocinado por uma corte, 

isso significa que eram os tributos das classes mais baixas que sus-

tentavam a sua música, porém os membros dessas classes não tinham 

acesso às suas obras.37 O ideal de homem burguês livre daria conta 

de resolver esse problema, mas, como dito, o ideal não só não se re-

alizou como a semiformação ficou generalizada. O que é bom e o que 

é ruim, o que tem valor e o que não tem valor são decisões fundadas 

mais no status que isso proporciona do que pela experiência estética 

possível. O teor de verdade surge nas mais diferentes formas musicais, 

independente de sua complexidade formal: 

35. Ibid., p. 395.

36. benjamin, 1994b, p. 225.

37. Isso não significa automaticamente que essas pessoas não possuíam 
uma cultura ou possuíam uma cultura menor. A cultura popular tinha— 
e ainda tem, reapropriada ou não—um papel importante na noção de 
comunidade desses grupos, o que talvez fosse mais apropriado que uma 
cultura que evocasse o indivíduo.
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Só há uma música e esta tem em si mesma o direito 
de existir, quer ela adote o ritmo de uma valsa—ou até 
mesmo o de um café-concerto—ou a moldura imponente 
de uma sinfonia. E por que não confessar que, nesses 
dois casos, o bom-gosto estará muitas vezes do lado 
da valsa, enquanto que a sinfonia dissimulará com 
dificuldade a massa pomposa de sua mediocridade?38

A disposição em relação à obra musical exige um esforço para 

ultrapassar a amusia que a configuração da sociedade decreta, algo 

que pode ser notado na baixa aceitação em relação à música mo-

derna e contemporânea. Isso, para Adorno, é um problema de ordem 

social, não somente do exercício do compositor. A exclusão que se 

dá pela semiformação se transforma em um ódio em relação àquilo a 

que a pessoa foi negada. Se a obra de Schoenberg soa complicada 

demais, a culpa não seria somente dela, assim como sua complicação 

é comparativa em relação a outros compositores, o que resulta em 

uma ilusão. Dizer que a obra de Beethoven é mais simples que a obra 

de Schoenberg traz problemas para ambos os lados: por simplificar 

demais Beethoven e por desmerecer Schoenberg. Beethoven seria 

simples porque se pode assoviar sua linha melódica, ao contrário de 

Schoenberg. No entanto, assoviar o tema da Nona sinfonia não é o 

mesmo que compreender Beethoven (não que não o seja em certa 

medida), cuja grandeza está no desenvolvimento dos temas—onde 

talvez Schoenberg se encontre com ele. O reconhecimento não é si-

nal de fácil compreensão, é um sentimento de satisfação ao chegar à 

conclusão: “Isso também é meu”. Dizer que Schoenberg, a música mo-

derna e a música contemporânea são complicados demais seria negar 

38. debussy, 1913, p. 48. A tradução foi encontrada em campos (1974, p. 345).
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seus questionamentos e o teor de verdade que residem nessas obras, 

portanto aqui a crítica faz-se necessária. Seria o mesmo que dizer que 

a trenódia de Penderecki é só uma coleção de ruídos. É preciso lidar 

diretamente com a obra, como na fala de uma participante da oficina 

de música do lab_arte: “Nunca gostei de música clássica, mas quando 

ouvi Stravinsky e descobri que aquilo era música clássica, pensei: ‘en-

tão eu gosto de música clássica!’” 

A formação, no sentido da Bildung alemã, deve promover a autonomia 

e a liberdade de todos os indivíduos, evitando a barbárie, que para 

Adorno é simbolizada por Auschwitz, o símbolo maior de destruição na 

qual culminou a razão técnica em nossa sociedade e que pôs a nu os 

princípios regressivos da razão instrumental. Portanto, evitar a repeti-

ção de Auschwitz é para ele a finalidade da educação. Para promover 

a autonomia e a liberdade, a educação deve contribuir, entre outras 

coisas, com o “esclarecimento geral”, mas não o esclarecimento enri-

jecedor eminentemente técnico. O esclarecimento geral, “mesmo que 

não dissolva diretamente os mecanismos inconscientes—conforme 

ensina o conhecimento preciso da psicologia—, ele ao menos fortale-

ce na pré-consciência determinadas instâncias de resistência, ajudan-

do a criar um clima desfavorável ao extremismo”.39 A experiência esté-

tica é uma das possibilidades dentro desse “clima de esclarecimento”, 

pois promove a reflexão já que, ao mesmo tempo em que está calcada 

em todas as outras experiências possíveis em nossa sociedade, ao se 

cristalizar na obra de arte, distancia-se das exigências sociais e impõe 

39. adorno, 2003c, p. 136.
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a si mesma exigências que refletem aquelas mas não se reduzem às 

mesmas.40 A relação com a obra de arte, com esse outro da cultura, é 

um possível itinerário na viagem da formação,41 porém não é nenhuma 

garantia em si—depende da pessoa e depende da obra. Nem toda 

obra de arte expressa o mesmo nível de apreensão estética do mundo: 

algumas obras apresentam um maior teor de verdade. Às vezes a obra 

expressa um maior teor de verdade, mas não diz nada a certo indivíduo.

Experiência estética e formação andam juntas, já que a experiên-

cia só é possível se a pessoa escolher a obra e a “resposta” da obra for 

apreendida, o que depende das formas previamente adquiridas. Isso 

pode parecer uma forma de quantificar o grau de formação e o nível de 

experiência, mas não se trata de uma linha em que se localizam ações 

de maior ou menor formação, ou de uma experiência estética pobre ou 

rica, e sim de possibilidades para suprir uma falta ou um desejo. Isso 

porque a formação e a experiência estética podem acontecer mesmo 

pela sua negação ou ainda de forma aparentemente eventual. Não é 

possível calcular a eficácia da formação ou da experiência estética. O 

mais significativo nesse processo é, a partir da crítica de uma obra, 

dialogar com elementos formadores.

O binômio semiformação/indústria cultural forma um sistema que 

se retroalimenta e reforça a pobreza de formas, sendo a primeira no 

indivíduo e a segunda na obra. A formação se dá pela forma se há um 

indivíduo para recebê-la e se há uma forma a ser apreendida. Só é pos-

sível a transformação dessas formas se o recebimento das formas pré-

-estabelecidas se der sem obstáculos—tanto ao sujeito como à obra.

40. adorno, 2003b, p. 20.

41. A expressão itinerário de formação vem da proposta de Marcos Ferreira-
-Santos e Rogério de Almeida, em que cada pessoa traça um caminho 
rumo à sua autoformação, a partir de suas próprias questões e como crí-
tica ao escolacentrismo: “[…] os itinerários, como o próprio nome sugere, 
pressupõem a educação como uma relação dinâmica, processual, feita 
de avanços e retrocessos, de dúvidas e retomadas, de conhecimentos 
que se visitam” (ferreira-santos; almeida, 2012, p. 144).
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A escuta é o processo pelo qual se dá a relação entre o indivíduo e o 

som. Explicada pela acústica e pela fisiologia, possui detalhes e minúcias 

que vão além do caminho da vibração do ar até o tímpano—escuta-se 

também com a pele, pela vibração que o tato detecta;1 escuta-se também 

com os olhos;2 e, basicamente, pode-se escutar por qualquer órgão, a 

partir da ressonância da frequência em que vibram.3 A escuta também 

tem um traço psicológico, que poderíamos também chamar de simbóli-

co, que seria o processamento, mediato ou imediato, dos sons, no ato da 

escuta em si ou como memória. O cérebro humano é capaz de imaginar 

um som, às vezes até de forma involuntária, e tratá-lo como um som real.4 

O ser humano consegue depois reproduzir, com a voz, os sons ouvidos 

previamente. Portanto, a escuta compreende não só seu aspecto físico 

e fisiológico, mas funciona também como “uma atitude em relação a um 

conteúdo sonoro”,5 como define Fernando Iazzetta. É nessa atitude que 

surge a experiência do indivíduo com o som, seja por aquilo que é consi-

derado música como por aquilo chamado de ruído—quando não os dois 

simultaneamente. Essa atitude então depende dos aspectos fisiológicos, 

o suporte da escuta, dos instintos humanos e da cultura que contém os 

1. Um caso exemplar é o da percussionista escocesa Evelyn Glennie, que 
se apresenta como solista com os pés descalços para suprir aquilo que 
não ouve com os ouvidos.

2. Uma pesquisa de Martin L. Lenhardt (2007) detectou que os olhos trans-
mitem vibrações ultrassônicas que contribuem no ato da escuta, suge-
rindo que talvez seja essa a característica da sensação de “presença” 
que diferencia a escuta de uma gravação da de uma apresentação ao 
vivo. Essas vibrações seriam transmitidas aos ossos auriculares pelos 
tecidos intracranianos.

3. José Miguel Wisnik (2011, p. 22) fala sobre o ritmo alfa, uma frequência 
cerebral situada entre os oito e treze hertz, que seria uma espécie de 
controladora da sensação de tempo. Vibrações nessa frequência pos-
suem efeitos na percepção humana. Ainda, a filosofia dos chacras pres-
supõe frequências diferentes para cada um dos chacras.

4. A divisão entre fisiológico e psicológico não trata de fronteiras, mas de 
pontos de partida. Diversos casos provocados por lesões cerebrais que 
envolvem memórias e percepção musicais podem ser encontrados na 
obra Aluncionações musicais, do neurologista Oliver Sacks (2007).

5. iazzetta, 2009, p. 37.
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símbolos a que os sons reportam. Portanto, há algo de histórico nessa 

equação, o que explica a diversidade de pensamento relacionado à escuta.

Para se pensar em uma “história da escuta”, podemos começar por 

Eduard Hanslick, que, na segunda metade do século xix, foi o primeiro 

a falar assertivamente em uma escuta estruturada. Com isso, Hanslick 

reafirma que a escuta é um processo que vai além do sensível porque 

envolve também o intelecto, por meio da atenção às estruturas da lingua-

gem musical. Ele então critica as correntes de sua época que defendiam 

que a música era a representação de um sentimento (paixão, tristeza, 

frustração) e propõe que a música é meramente “formas sonoras em 

movimento”,6 e nada mais. Somente essa afirmação já dá o sentido que 

Hanslick pensa para a escuta: uma audição que consiga detectar essas 

formas, que poderiam passar despercebidas se o ouvido se baseasse so-

mente em sentimento e na intuição. O belo musical surge da compreen-

são do domínio necessário de um compositor ao criar as formas musicais.

Em pura contemplação, o ouvinte sente prazer na peça 
musical executada e todo interesse conteudístico 
deve dele distanciar-se. Mas um desses interesses 
é justamente a tendência para deixar provocar em 
si emoções. O intelecto comandado exclusivamente 
pelo belo reage de forma lógica em vez de estética; 
um efeito predominante sobre o sentimento é ainda 
mais grave, isto é, verdadeiramente patológico.7

Hanslick entende contemplação como algo que “corresponde perfeita-

mente ao ato de escutar com atenção”.8 O ouvinte não deve se deixar levar 

pela música, que faz surtir reações inconscientes assim como um bom cha-

ruto ou vinho, como compara Hanslick,9 mas deve conduzir conscientemente 

o ato de escuta. Deixar-se levar, pela intuição ou por um programa—à época, 

a música programática10 estava em alta—seria deixar escapar o belo musical.

6. hanslick, 1989, p. 62.

7. Ibid., p. 19.

8. Ibid., p. 19.

9. É interessante notar como a estética europeia desqualifica os sentidos 
quando separados da reflexão. Hegel considera o paladar e o olfato 
como sentidos menores, e a “música esotérica” como prejudicial. Um 
pouco sobre a relação entre o paladar e a estética pode ser encontrado 
em fukushiro (2013).

10. Como o nome indica, a música programática é “a música inspirada por 
um programa, ou seja, uma ideia não musical, que é geralmente indicada 
no título e algumas vezes descrita em notas explicatórias ou em um pre-
fácio”. Ainda segundo o Harvard Dictionary of Music (apel, 1974, p. 696), 

“por volta de 1900, muitas personalidades, particularmente escritores so-
bre música, acreditavam que a fim de que fosse compreensível a música 
deveria ‘expressar algo’ ou ‘contar uma história’.” Os prelúdios de De-De-
bussy são um exemplo conhecido: entre eles estão De pas sur la neige 
[Passos na neve], Danseuses de Delphes [Dançarinos de Delfos] e Le 
vent dans la plaine [O vento na planície]. O poema sinfônico é a forma que 
mais se sobressai nesse tipo de música.
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Hanslick não estava sozinho na defesa da “autonomia” musical. É 

também a partir do fim do século xix que se começa a dar importância 

ao silêncio nas casas de concerto. Gustav Mahler pede nas partituras 

de suas Kindertortenlieder para que sejam executadas sem a interrup-

ção de aplausos entre uma e outra canção, enquanto na corte de Ber-

lim se tornou proibido aplaudir durante apresentações.11 Na Weimar do 

século xix, uma lei proibia a execução fora de ambientes fechados.12 A 

música no romantismo passa então a ter a aura de “grande arte”, que 

exige do ouvinte o respeito perante algo grandioso, diferente da Ta-

felmusik, “música de mesa”, em referência às execuções durante fes-, “música de mesa”, em referência às execuções durante fes-

tas e banquetes, do período clássico. A sala de concerto e o silêncio 

nela implantado passam a operar como a moldura delimita o quadro, 

definindo o lugar específico para a obra de arte, assim como isola a 

música do ruído das cidades, que aos poucos seria tomada por máqui-

nas, sendo a mais representativa delas o automóvel. Nesse cenário, as 

ideias de Hanslick separam a música do ruído, sendo que a primeira 

exige do ouvinte atenção para entender a lógica de suas formas inter-

nas, ao contrário do segundo: caótico, acidental.

Theodor W. Adorno, embora acuse Hanslick de formalismo por de-

fender que a música seja apenas uma combinação de formas, de certa 

forma concorda com ele ao pensar que a música tem uma finalidade 

em si, e não uma finalidade exterior a ela. A crítica de Hanslick de-

nuncia a música cuja finalidade é a mera associação a um sentimen-

to, enquanto Adorno critica a música apreciada, ou seja, aquela cujo 

ouvinte quer apenas ser agradado como um consumidor que exige a 

satisfação ao comprar um produto, além de focar apenas em factoides, 

como detalhes biográficos do compositor e do maestro. A saída para 

11. ross, 2010. Interessante notar que o silêncio não fazia parte dos concer-
tos anteriores ao romantismo, como cita Ross (2010). Mozart aprovava— 
e almejava—boas reações no meio de suas obras: “Bem no meio do 
primeiro allegro veio uma passagem que eu sabia que agradaria, e en-
tão todo o público foi ao êxtase—houve um grande aplauso;—e como 
eu sabia, quando escrevi a passagem, o bom efeito que causaria, eu o 
trouxe mais uma vez no fim do movimento—e certo o bastante que lá 
estavam: os gritos de da capo” (apud ross, 2010). No entanto, no século 
xx esse tipo de reação se dará apenas como forma de reprovação, como 
as vaias a estreias de obras da Escola de Viena ou mesmo na première 
de A sagração da primavera, de Stravinsky e Nijinsky, que acabou com 
a presença da polícia parisiense. Mais recentemente, uma performance 
de Four organs, de Steve Reich, em 1973 gerou vaias e barulho da plateia 
que queria que a obra se encerrasse o mais brevemente possível. Atu-
almente, só restou o respeito do público à obra, algo análogo às faixas 
de “não ultrapasse” nos museus, afinal o caráter museológico da sala de 
concertos é o mesmo. Talvez o distanciamento das obras ditas eruditas 
do público, que justamente por não saber exatamente o que acontece 
no palco, adicionado ao menor número (e de respectivo alvoroço) de 
estreias, não faça do público um ser apaixonado como os seguidores da 
música moderna. Curiosamente, foi somente em 2012 que pela primeira 
vez a New �ork Philharmonic foi interrompida por barulho: um especta-New �ork Philharmonic foi interrompida por barulho: um especta-foi interrompida por barulho: um especta-
dor não conseguiu desligar o celular, o que fez o maestro Alan Gilbert 
parar o concerto. Por ironia, tratava-se da Nona sinfonia de Mahler, co-
nhecida por um terceiro movimento que engana a plateia por parecer um 
finale e gera aplausos—e consequentes pedidos de silêncio. 

12. schafer, 2001, p. 102.
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isso seria a escuta estruturada: “Haveria que se treinar a compreensão 

estrutural das composições, isto é, a recíproca mediação de seus mo-

mentos de tal modo que se ilumine um contexto de sentido”.13 Em re-

sumo, não somente o que está contido na obra é o que interessa, mas 

o contexto em que foi composta. No entanto, não se trata meramente 

de fornecer informações históricas ou intelectualizar o ato da escuta. 

O ouvinte não precisa estudar harmonia e contraponto para poder es-

cutar música, isso pode ajudá-lo sim na experiência, mas nada mais.14

Ajudá-lo na experiência seria entre outras coisas a aproximação 

do ouvinte em relação à obra musical. Nos seus Tipos de compor-

tamento musical, em que Adorno tenta não “proferir teses definitivas 

sobre a distribuição dos tipos de escuta”, mas apenas fazer “perfis 

qualitamente descritivos”,15 o autor descreve arquétipos dos ouvintes 

de sua época, a dizer: 1. o expert, “aquele que, digamos, ao se con-

frontar com uma peça dissolvida e avessa a anteparos arquitetônicos 

tangíveis, […] soubesse nomear suas partes formais”;16 2. o bom ou-

vinte, que “estabelece inter-relações de maneira espontânea e tece 

juízos bem fundamentados, que não se fiam em meras categorias de 

prestígio ou no arbítrio do gosto”, mas “não está plenamente ciente 

das implicações técnicas e estruturais”;17 3. o consumidor cultural, que 

tem muita informação sobre a música e que acaba seduzido por as-

pectos extramusicais; 4. o ouvinte emocional, aparentado com o tipo 

anterior, mas que utiliza a música como ativador de emoções; 5. seu 

contraponto, o ouvinte do ressentimento, que desdenha a nova música 

e “foge para trás em direção a períodos que acredita estarem protegi-

dos contra o caráter mercadológico dominante”.18

13. adorno, 2007, p. 191.

14. Ibid., p. 192–193.

15. Id., 2011, p. 56.

16.  Ibid., p. 60.

17. Ibid., p. 61-62.

18. Ibid., p. 68.
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Os dois primeiros tipos se contrapõem a todos os outros, que fo-

cam na escuta como entretenimento:

Em função da falta de uma relação específica com o 
objeto, o tipo consoante ao entretenimento já se acha 
preparado nesse tipo próprio ao consumidor cultural; 
para ele, a música não consiste numa estrutura 
de sentido, mas numa fonte de estímulo.19

A música de entretenimento, produto da indústria cultural, não in-

centivaria as práticas de audição estrutural, aquelas peculiares aos 

dois primeiros tipos de ouvintes, cada vez mais raros. A música de 

rádio, segundo Adorno, serve de estímulo ao trabalhador, assim como 

toda a arte do entretenimento não pode exigir muito de seu fruidor, já 

que o tempo livre nada mais é que o tempo de descanso para o dia 

seguinte—o que não permite também propositadamente uma reflexão 

sobre a própria condição do indivíduo reificado. A noção de música 

como estímulo corrobora a ideia de Michel Chion de que a música re-

produzida nada mais é que uma massa sonora, não necessariamente 

destinada ao ouvir:

Na verdade, o disco e a rádio trouxeram sobretudo os 
meios de existência da música sem a presença real 
dos executantes e também sem a própria atenção do 
ouvinte! Quando saímos de uma sala e deixamos a rádio 
ligada criamos um fenômeno até aqui extraordinário: uma 
música que parece continuar a existir por si mesma.20

Já se pode ver que mesmo em Adorno esses novos elementos 

técnicos são computados na equação da escuta: a reprodutibilidade e 

a transmissão do som—o disco e o rádio—, ou seja, já estamos na era 

19. Ibid., p. 76.

20. chion, 1997, p. 88.
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da esquizofonia, conforme o termo de Schafer.21 Essa nova era altera 

o ato da escuta porque há a separação (schizo) do emissor do som (a 

orquestra, o cantor, a banda) do tempo e do espaço da reprodução do 

som, assim como multiplica de forma exponencial a sua ocorrência, 

já que a gravação feita em um certo local e em um certo dia pode 

ser reproduzida em diversos espaços, em outro dia, inclusive de forma 

simultânea. Por isso a preocupação não só de Adorno, mas também 

de compositores como Bartók, de Falla, Schoenberg e Stravinsky em 

relação ao futuro da música após a reprodutibilidade. 

Justamente a massa sonora gerada por essa reprodução de po-

tencial infinito que causa a condição lo-fi que Schafer diagnostica. 

“Precisamente ao tempo que a alta fidelidade (hi-fi) estava sendo cria-

da, a paisagem sonora mundial estava resvalando permanentemente 

para uma condição lo-fi”.22 O lo-fi, típico da sociedade industrializada, 

se dá na mistura dos ruídos das máquinas (automóveis, fábricas, avi-

ões) e a concentração de pessoas, tornando a paisagem sonora uma 

massa sonora em que não mais se consegue identificar a origem dos 

sons (por isso o termo low definition). Enquanto a sala de concerto no 

século xix isolava a música do ruído externo, a expansão da reproduti-

bilidade aumenta o próprio ruído. Quando Chion coloca que a música 

continua a existir mesmo quando não a estamos ouvindo, vemos uma 

nova função que aparentemente parece contraditória à música: não ser 

ouvida. O isolamento passa a ser dado não mais por paredes de uma 

sala, mas por paredes sonoras, como coloca Schafer. Erik Satie ao 

compor com certa ironia sua Musique d’ameublement, a música mobi-

liário,23 antecipou a função dos produtos musicais da Muzak, empresa 

que criava “perfume sonoro” para supermercados e linhas de trabalho, 

21. schafer, 2001, p. 133–135.

22. Ibid., p. 131.

23. “Quando Satie projetou esse entretenimento para o intervalo de um es-
petáculo em uma galeria de arte em Paris, em 1920, sua intenção era 
que os espectadores passassem ao largo e ignorassem a música, a qual 
deveria ser percebida meramente como ‘capa de mobília’. Infelizmente, 
todos pararam para ouvir. Naquele tempo, a música ainda era algo para 
ser apreciado, ainda não havia sido lançada em sua nova função de ta-
garelice de fundo; e Satie teve de correr de um lado para outro, gritando: 
‘Parlez! Parlez!’” (schafer, 2001, p. 160–161)
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a fim de incentivar o conforto dos consumidores e a produtividade dos 

operários. A música mobiliário de Satie e o muzak não são para serem 

ouvidos, mas para isolar as pessoas do ruído do ambiente—assim cria-

-se uma “parede sonora”. Note que o muzak nasce exatamente sob 

a função musical condenada por Adorno (se é que Adorno aprovaria 

algum tipo de “função” musical): a música como mero estilo, com uma 

função exterior a ela. A definição do próprio Schafer para a música, 

“organização de sons (ritmo, melodia etc.) com a intenção de ser ouvi-

da”24 fica questionável na produção de Satie e da Muzak—ou se inicia 

a redefinição do ato de ouvir, como uma escuta de fundo.

Outro elemento que precisa ser considerado dentro da música é o 

próprio ruído, presente desde o manifesto futurista como possibilidade 

musical, o que já balançaria os alicerces das teses de Hanslick, por 

exemplo, que ainda separa a música, como som organizado, e o som 

como um todo, que poderia ser qualquer ruído. Luigi Russolo, asso-

ciado ao futurismo, promove experimentos que para Schafer “marcam 

um ponto focal na história da percepção auditiva, uma inversão de 

figura e fundo, uma substituição da beleza pelo lixo”.25 Décadas depois, 

John Cage abre as portas das salas de concerto para que o som do 

ambiente se misture ao de sua música e, com 4’33”, coloca o ruído 

como instrumento principal de uma peça em que o músico apenas 

vira as páginas de uma partitura com a inscrição tacet.26 Isso porque 

Cage acreditava que o silêncio absoluto seria impossível: ao entrar em 

uma câmara anecoica ainda pôde ouvir o som agudo de seu sistema 

nervoso e o grave de sua circulação sanguínea.27

O ruído entra definitivamente como forma musical com a música 

eletrônica, a música eletroacústica e a música concreta. Se a reprodu-

24. schafer, 1992, p. 35.

25. schafer, 2001, p. 161.

26. Tacet, do latim ‘em silêncio’, indica na partitura um longo momento de 
pausa.

27. cage, 1973, p. 8. Todos os textos consultados em língua estrangeira aqui 
citados foram traduzidos por mim.
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ção traz a esquizofonia, a produção eletrônica traz um novo elemento 

de separação. Na esquizofonia, o elemento fonte do som está separa-

do espacialmente e temporalmente de onde ele é emitido; na produ-

ção eletrônica, o som não é necessariamente produzido pela vibração 

do ar a partir de um objeto (um instrumento musical, uma porta se 

abrindo ou algo que cai no chão): as ondas podem ser produzidas por 

um aparato eletrônico, isto é, sintetizadas. Para Luke Windsor,28 todos 

os elementos de uma peça acusmática já são em si virtuais, já que não 

informam sua origem. Essa nova relação faz com que autores repen-

sem os modos de escuta, como fez Pierre Schaeffer ao definir quatro 

tipos de escuta: 1. écouter, escutar relacionando o som à sua fonte de 

origem; 2. comprendre, em que os sons são significantes de significa-

dos extrassonoros; 3. ouir, uma simples recepção da ocorrência de um 

som; e 4. entendre, atenção a certas qualidades do som em si.29 Esses 

tipos de escuta foram pensados para ajudar a desenvolver uma escuta 

cotidiana, banale, em uma escuta especializada, praticienne, já que os 

ouvintes da música acusmática não sabem exatamente a origem do 

som e podem associá-lo a outras fontes, mais presentes nos sons 

cotidianos e acabar por desassociá-los da peça:

Os materiais do compositor acusmático são frequentemente 
precisamente aqueles sons excluídos de uma visão tradicional 
de sons e fontes musicais. Mais importante é que são esses 
sons e fontes “não-musicais” que são percebidos pelos 
ouvintes: os parâmetros de altura e ritmo são frequentemente 
difíceis de se achar em música acusmática, e fontes vocais 
ou instrumentais não mais que sons do ambiente cotidiano.30

28. windsor, 2000, p. 17.

29. Ibid., p. 8.

30. Ibid., p. 16.
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O ouvinte percebe que alguns dos sons especificam 
eventos ou a manipulação ou justaposição de sons que 
devem especificar eventos, mas falham para tal. A natureza 
estética da peça acusmática reside nesta posição entre 
as demandas da percepção cotidiana e sua contradição 
da especificidade que pede por uma estruturada e 
relativamente não ambígua relação com o mundo.31

Penso que aqui, de certa forma, o pensamento de Schaeffer en-

contra o de Adorno, já que para o primeiro, sua música exige uma 

escuta especializada, atenciosa, enquanto para o segundo, a música 

“séria” exige uma escuta estrutural. Em ambos, a escuta é um ato longe 

de ser meramente paciente e considerado apenas uma mera fruição, o 

que talvez nos levaria inclusive até o pensamento de Hanslick.

Porém, a escuta estrutural não é unânime. Autores contemporâ-

neos vão colocar (ou não) em xeque esses dois tipos de escuta, a 

escuta estrutural e a escuta especializada. Peter Szendy critica—mas 

não totalmente—a escuta estrutural de Adorno, em uma tentativa de 

complementar sua teoria. Para ele, uma escuta meramente estrutu-

ral poderia não levar a uma interpretação, enquanto alguma distração 

pode ser também um meio para se ter o senso da obra musical. “A 

questão que nos acompanhou implicitamente sempre foi: não seria 

uma certa distração uma condição que é tão necessária para uma 

escuta ativa como é a escuta total, estrutural e funcional?”.32 Se Philip 

Glass compõe uma ópera de cinco horas em que não importa se o 

ouvinte acompanha apenas cinco minutos de qualquer trecho, a pri-

mazia aqui não é mais da obra em si, mas do ato de ouvir: o que conta 

é a experiência do ouvinte, sua relação naquele momento e naquele 

espaço com o estímulo sonoro, seja essa uma atitude distraída ou não.

31. Ibid., p. 23, grifo do autor.

32. szendy, 2008, p. 128, grifos do autor.
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E a estrutura mesma da música já não comporta uma escuta es-

trutural quando o método de composição já não exige o mesmo. Ao se 

pensar nas composições aleatórias de John Cage, uma escuta estrutural 

não parece ser a maneira mais eficiente de retirar seu teor de verdade:

Para se ter uma obra-prima, você deve ter tempo 
suficiente para classificá-la e fazer dela um clássico. Mas 
com a música contemporânea, não há tempo para fazer 
algo como classificar. Tudo o que você pode fazer é 
repentinamente ouvir, do mesmo jeito que, quando você 
pega um resfriado, tudo que você pode fazer é espirrar. 
Infelizmente, o pensamento europeu faz com que coisas 
reais que acontecem, como de repente ouvir ou de 
repente espirrar, não sejam consideradas profundas.33

Cage aponta então a falha da escuta estrutural para a música con-

temporânea, que é exigir mais da obra do que ela oferece. Ao se pensar 

em obras como Imaginary landscapes de Cage ou mesmo obras de Steve 

Reich, como Pendulum music, em que um microfone atua como um pên-

dulo sobre uma caixa de som, provocando uma microfonia, não há como 

buscar uma estrutura, pois são obras para serem simplesmente ouvidas 

para surtir uma reflexão sobre o som. Isso dialoga com a ideia da música 

concreta de desconectar o som de sua origem e trabalhar com sons co-

tidianos desassociados de seus eventos corriqueiros. Essa escuta não é 

estrutural, mas também não é distraída: há um mínimo de atenção neces-

sária para que os sons corriqueiros não passem como um ruído qualquer.

Da mesma forma, o pensamento de Cage pode atuar sobre a mú-

sica popular e a música midiática. Esse “de repente ouvir” faz sentido 

para uma música que é muitas vezes criada tendo como meta seu 

33. cage, 1961, p. 46.
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efeito—aquilo justamente que Adorno condenava—, como na música 

que surte o movimento da dança quase tão instintivamente como o es-

pirro em quem tem um resfriado. O que há de complicador no sentido 

formativo nessa música é o uso do efeito, que pode ser apenas uma 

repetição de uma forma, característica da indústria cultural, que não só 

diminui o vocabulário de formas como se coloca como autossuficiente, 

ignorando as outras formas.

Portanto, a escuta distraída pode ser danosa a uma formação di-

versa porque não deixa de ser escuta—e, assim, uma captação de 

formas—, ao mesmo tempo que um excesso de sons pode prejudi-

car a relação auditiva com o mundo. Para Barry Truax, estamos cada 

vez mais nos afastando da “orientação acústica” por conta do lo-fi, já 

que mal ouvimos a resposta sonora de nosso corpo (o caminhar, as 

ações cotidianas), o que poderia ter implicações na nossa relação com 

o mundo. Entra justamente aí o background listening, a mesma massa 

sonora de que Chion falava e da qual a Muzak se aproveitava:

Ouvintes distraídos são encorajados a associar produtos 
com imagens específicas em situação de audição de plano 
de fundo [background listening], desse modo ignorando os 
modos de audição mais analíticos associados a argumentos 
racionais. Televisão e rádio estão cada vez mais sendo 
designados para funcionar como “mídia acompanhante 
[accompaniment media]” que cria uma paisagem sonora 
para o ouvinte distraído dentro da qual mensagens 
comerciais ou de outro tipo podem ser anexadas.34

Truax não fala unicamente da música, mas de toda relação de es-

cuta, e ainda argumenta que as tecnologias trouxeram um excesso de 

34. truax, 2001, p. 27.
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estímulos auditivos que não necessariamente trouxeram maior com-

preensão destes: ouve-se mais em frequência e menos em qualidade. 

A escuta distraída é dominante, o que o faz propor a uma “escuta ana-

lítica”, que busca informação no som.35

De toda forma, uma escuta reflexiva pode ser um caminho abran-

gente a toda música, seja ela contemporânea ou clássica, “séria” ou 

“ligeira”, popular ou erudita, quando se pensa em uma escuta forma-

dora. Se a obra musical possui um teor de verdade e este é formado 

por uma constelação, ao aproximar-se da obra, o ouvinte responde a 

ela com uma escuta que a apreenda a seu modo e atinja mais ainda o 

ouvinte. É a obra que dita a escuta, e o indivíduo quem faz a escolha 

final. É, portanto, reflexiva no sentido de imagem refletida assim como 

de imagem processada por uma reflexão do ouvinte. Não se trata so-

mente da obra estar pronta para ser analisada e compreendida, mas o 

contrário: é o ouvinte que tem que querer e estar pronto para decifrar 

o enigma da obra de arte: “todas as obras de arte são uma escrita, e 

não apenas as que aparecem como tais, e certamente hieroglíficas, 

para as quais se perdeu o código e para cujo conteúdo contribui acima 

de tudo a ausência de tal código.”36 Mas a cada momento em que se 

tenta chegar próximo à resposta do enigma, a obra renova-o: “Mesmo 

a obra corretamente interpretada gostaria de ser mais compreendida, 

como se aguardasse a palavra de resolução, perante a qual se esva-

neceria a sua obscuridade constitutiva.”37 O que não quer dizer que um 

esforço hercúleo seria capaz de chegar a um enigma final, nem de que 

não valha a pena iniciar o caminho. É justamente a cada novo enigma 

que a obra revela mais do seu teor de verdade. Só assim a obra revela 

aquilo que tem de “verdadeiro”, já que nem toda obra é verdadeira em 

35. iazzetta, 2009, p. 39.

36. adorno, 2006, p. 145.

37. Ibid., p. 142–143.
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sua aparência. Diante do enigma, cabe ao ouvinte trocar o “para que 

serve tudo isso?” da indiferença e da amusia frente ao novo para o “o 

que há de verdadeiro?”.38 Assim, forma-se um diálogo que não tem fim 

entre o ouvinte e a música.
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Educação musical e formação pela música diferem entre si. En-

quanto a primeira se preocupa em ensinar a linguagem musical, pelos 

mais diferentes meios e métodos, a segunda se dá pela relação entre 

o indivíduo e a forma sonora. As duas se influenciam, mas uma não 

leva à outra necessariamente. Ensinar música não garante a formação 

pela música, pois o contato com a linguagem musical não garante que 

o indivíduo terá uma experiência com as formas que produz ou que lhe 

são apresentadas. Partindo da ideia de Adorno de que: “A experiência 

estética é a de algo que o espírito não teria nem do mundo nem de si 

mesmo, a possibilidade prometida pela sua impossibilidade”,1 a educa-

ção musical não garante, mas pode ajudar na formação pela música 

se ela contribuir para que o aluno encontre esse “algo”, seja na escuta 

ou na produção. A questão é que não existe um método único para se 

chegar à formação pela música, sendo possível até mesmo chegar a 

ela de forma acidental. 

Para fugir então de proposições e mesmo assim conseguir fazer 

uma reflexão sobre a educação musical, eu utilizo aqui as experiências 

das oficinas do núcleo de música do lab_arte, laboratório experimental 

1. adorno, 2006, p. 157.
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de arte-educação e cultura, realizadas em 2013 e 2014. Com o título 

Limpeza de ouvidos, ou exercícios de clariaudiência, inspiramo-nos na 

obra O ouvido pensante, de R. Murray Schafer, para propor algumas 

atividades e discussões para pensar junto aos participantes alguns 

aspectos da escuta e da música. Ali foi possível detectar algumas 

questões que se repetiram ao longo dos três semestres que também 

são problematizadas por muitos teóricos. Os participantes, alunos de 

licenciatura e do curso de graduação em Pedagogia, tinham em sua 

maioria a idade em torno dos vinte anos e uma experiência similar 

com a música: ouviam-na diariamente, sem nunca a produzir. Poucos 

haviam estudado algum instrumento, sendo que muitos nunca tinham 

se relacionado com eles. No entanto, a maioria se inscreveu alegando 

que a música era uma de suas linguagens prediletas, e todos diziam 

possuir uma forte relação com ela.

Essa grande exposição e predileção que tem a música no cotidia-

no de todos impulsiona a tentativa de trazê-la para a escola, a partir 

da seguinte lógica: se o aluno gosta de música, associa-se então a 

música a um conteúdo e assim ministra-se o conhecimento. Ou, ainda, 

comumente justifica-se o ensino de música pelas melhorias de de-

senvolvimento motor da criança ou em outras áreas do conhecimento, 

como aconteceu com Zoltán Kodály e Marta Nemesszeghy em seu 

conhecido projeto de educação musical na Hungria: ao mostrarem 

uma melhora nos resultados de matemática dos alunos, o Ministério 

da Educação húngaro decidiu dar continuidade ao programa, inclusi-

ve propondo sua expansão.2 Essa dimensão na música, ou em outra 

manifestação artística, existe, mas não é essa finalidade o essencial, 

se pensarmos a educação musical como um modo de impulsionar a 

2. choksy, 1988, p. 5–6.
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formação. Ao associar esse tipo de função à música, pode-se até mes-

mo prejudicar a relação do indivíduo com a forma musical, pois ela se 

torna uma meta de desempenho. Toda tentativa de justificar o ensino 

de música externamente aponta inclusive para o diagnóstico adornia-

no da perda de evidência em que se encontra a arte, na qual o lugar 

da arte na sociedade torna-se incerto porque sua autonomia depende 

da humanidade; no entanto vivemos em um mundo menos humano.3

A questão do desempenho se torna um problema ao se pensar na 

intersecção entre música e avaliação escolar, por exemplo. Isso afeta 

como o indivíduo entende a produção musical. Muitos dos participan-

tes das oficinas de música do lab_arte, por exemplo, tinham dificul-

dades de iniciar as atividades de produção com instrumentos porque 

diziam não saber tocar, e que para saber tocar era preciso talento e/ou 

muito conhecimento. Ao mesmo tempo, todos que diziam isso tiveram 

pouco ou nenhum contato com instrumentos musicais e receavam um 

julgamento, em especial do que poderia vir dos coordenadores, por 

estarem fazendo algo errado—certamente um ranço da própria edu-

cação escolar focada no desempenho e da imagem que é associada 

ao modo de produção musical, que faz uma divisão clara entre ser 

receptor e ser produtor.

Ao invés então de retirar a questão do desempenho, alguns mé-

todos facilitam a meta de chegada. Um exemplo é o uso de versões 

simplificadas de obras consagradas para o aprendizado de uma crian-

ça, pensando que ela teria limitações no aprendizado com as músicas 

originais, o que a desencorajaria a continuar pelas dificuldades encon-

tradas, ao mesmo tempo em que lidaria com uma obra reconhecida. 

As versões simplificadas podem ser um incentivo, porém um incentivo 

3. adorno, 2006, p. 11.
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meramente de desempenho. Se um exercício artificial se mostra como 

primeiro passo para uma criança, ela pode enxergar a música como 

mera competição, em que se deve a cada exercício complexificar e 

lograr mais um êxito. Mesmo em escolas de música especializadas po-

de-se encontrar versões simplificadas de grandes peças, como para 

a Sonata nº 14 de Beethoven, o Rondo alla turca de Mozart ou mesmo 

a linha melódica do último movimento da Sinfonia nº 9 de Beetho-Beetho-

ven, se tomarmos como exemplo o piano. Assim, jogam fora toda a 

história do desenvolvimento da música e acabam por cair em mera 

veneração ao que é consagrado. E não se trata de dizer que a “grande 

música” é complicada demais para uma criança, por isso a existência 

de peças simplificadas. “A gritaria pelo ‘demasiado difícil’ não é em 

si outra coisa que a educação reagindo frente aos tabus e às proibi-

ções; precisamente a possibilidade de diferenciação e percepção do 

qualitativamente diverso é intrínseca às crianças enquanto herança 

mimética e são os adultos os que primeiro as privam desse hábito 

para convertê-lo em algo racional.”4 Ou seja, a simplificação subestima 

a criança enquanto priva-a de lidar com a obra. A própria história da 

música oferece obras que são tecnicamente fáceis, mas possuem seu 

teor de verdade original. Para manter o exemplo do ensino de piano, 

pode-se começar com um minueto de Bach, ou mesmo obras que não 

estão em coletâneas de peças fáceis, como o Prelúdio nº 1 do livro 1 

do Cravo bem-temperado ou o Prelúdio nº 20 de Chopin, isso somente 

ao se pensar na tradição erudita europeia.

E não só no ensino de instrumentos é possível ver modelos em 

que a apreensão da forma é prejudicada. O compositor e também pro-

fessor de música Arnold Schoenberg alegava que o ensino de música 

4. adorno, 2009, p. 117.
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trabalhava com “fatos históricos mais ou menos verdadeiros”, informa-

ções que possuem alguma verdade histórica, mas que acabam vindo 

acompanhadas de julgamentos obscuros. Como exemplo, ele diz que 

muitas vezes é dito ao aluno de música que a orquestração de Schu-Schu-

mann é “sombria e sem clareza”. 

Mas um dano irreparável foi feito; essa garota [a 
aluna], e provavelmente seus colegas de classe, nunca 
escutarão a orquestração de Schumann ingenuamente, 
sensivelmente e com a mente aberta. […] Em alguns 
anos, ela terá um mestrado em música, ou se tornará 
uma professora, ou os dois, e irá disseminar o que 
lhe foi ensinado: julgamentos prontos, ideias erradas 
e superficiais sobre música, músicos e estética.5 

Quando um juízo de valor é dado previamente à obra, pode-se 

dizer que ele a substitui, porque não há como fazer a tradução de 

um adjetivo para a linguagem musical para poder debatê-lo. Ao ouvir 

a obra, fica no aluno a questão: a informação é verdadeira e não foi 

compreendida na música ou a informação realmente não procede? Na 

dúvida, pode acabar repassando a informação. Nem toda informação 

é prejudicial. Dizer “a orquestração trabalha com intervalos de quinta” e 

“essa orquestração é confusa” são equivalentes no aprendizado, com 

a diferença de que a primeira ajuda a pessoa a entender a linguagem 

musical enquanto o adjetivo “confusa” reduz tal orquestração a um 

valor arbitrário que prejudica a experiência.

Theodor W. Adorno, por esse mesmo motivo, critica um progra-

ma radiofônico de sua época transmitido pela nbc com o intuito de 

incentivar crianças e adolescentes a ouvir música erudita. No Music 

5. schoenberg, 1975b, p. 113–114.
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Appreciation Hour, segundo Adorno, o problema não era somente as 

informações equivocadas sobre teoria musical, mas também a abor-

dagem que se dava em relação à música “séria”, que se reduzia a um 

mero objeto de prazer, sem exigir muito do ouvinte. Não que essa não 

seja uma dimensão de tal música, mas o prazer deve vir de forma es-

pontânea, e não pelo reconhecimento da melodia ou de elementos da 

obra. O programa por si só não explicava porque a música de um com-

positor é grande: apenas a constatava como tal e partia do princípio 

de que deve ser ouvida e reconhecida, que os motivos do prazer são 

naturais, quase mágicos. A questão é que a partir do momento em 

que se diz “Beethoven é grande”, Beethoven deixa de ser realmente 

grande para o ouvinte, que passa a achá-lo grande por determinação 

externa. Por trás disso se encontra uma ideia de “sentimento musical 

natural”, como diz Adorno, que não passaria de resíduos de conven-

ções do passado.6 Esse tipo de naturalização da música dificulta a 

apreciação crítica dos períodos mais “naturais”, como o classicismo e 

o primeiro romantismo, enquanto colabora para estabelecer um abis-

mo em direção à música moderna e contemporânea, sem falar na 

música popular. Esse tipo de prática obscurece o teor de verdade da 

obra musical e faz do cânone uma espécie de colecionismo: deve-se 

antes de tudo reconhecer as obras.

“Certamente, a melhor maneira de treinar um ouvido musical é 

expô-lo ao máximo possível à música séria”, disse Schoenberg.7 Po-

rém, se pensarmos na variedade de formas contida dentro da música 

popular e da “música ligeira”, poder-se-ia estender a exposição do ou-

vido a todas as formas musicais, sem julgamentos pré-estabelecidos. 

O que não significa que a mediação deve ser banida. Tanto Adorno 

6. adorno, 1994, p. 355. Tradução encontrada em carone (2003, p. 486).

7. schoenberg, 1975a, p. 379.
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como Schoenberg, que criticam tais julgamentos, possuem diversos 

textos em que discutem a importância da mediação e da crítica das 

obras. Adorno, inclusive, defende que a mediação é a grande questão 

a ser trabalhada na educação musical: “nem pode conformar-se com 

o ser único e irrepetível de cada estudante na hora de adequar-se à 

constituição com que se encontra nem pode colocar ante seus olhos 

um objetivo rígido, abstrato e incomensurável com seu estado”.8 Note 

a semelhança do dilema da mediação com o duplo propósito da for-

mação, que é “obter a domesticação do animal homem mediante sua 

adaptação interpares e resguardar o que lhe vinha da natureza, que 

se submete à pressão da decrépita ordem criada pelo homem”.9 Em 

ambos os casos, a tensão fica entre o controle e o resguardo, a cultura 

e a natureza. A mediação, assim como a formação, deve ser posta em 

prática, mas não de forma rígida, que apague o indivíduo e o retire de 

sua natureza—isso somente contribuiria para o oposto da formação e 

da mediação.

Dessa forma, até mesmo a música comunitária exige mediação, 

pois na sociedade urbana as formas dessa música já não têm o senti-

do original ou uma fácil associação com os elementos do cotidiano. A 

cultura urbana retirou os elementos da natureza ao qual se reportavam, 

e assim a mediação não se dá de forma corriqueira. Quando Kodály in-

sere em seu projeto de educação musical as músicas folclóricas pes-

quisadas por ele e por Bartók, este que também compõe apropriando-

-se desse material, não se trata de um mero retorno ao que é nativo 

a fim de se reconstruir a música do país, mas de um resgate a essas 

formas, para que não sejam esquecidas—não só as suas melodias, 

mas também a sua memória comunitária. 

8. adorno, 2009, p. 4.

9. adorno, 1996, p. 390.
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Se pensarmos que a formação musical se dá pelas formas que 

são adquiridas durante a vida de uma pessoa e considerarmos que a 

educação musical se dá somente para uma minoria, é possível dizer 

então que boa parte da educação musical, informadora de formas, de 

uma criança é feita pela música que ela ouve no cotidiano—e arrisca-

ria dizer que na maioria dos casos é a música comercial, das rádios, 

dos discos, dos vídeos, da internet. Nas oficinas do lab_arte, os par-

ticipantes diziam ter forte relação com a música, mas com exceção 

de apenas dois participantes, todos os outros só escutavam canções. 

Prova disso ocorreu em uma das oficinas, quando tratávamos da musi-

calidade já contida na leitura da poesia, em suas palavras. A atividade 

final consistia em, a partir de um poema, compor uma peça musical 

apenas com a voz. A maioria dos resultados foi uma canção. O dia da 

criação, de Vinicius de Moraes, foi cantada sobre a melodia de Gilberto 

Gil para Aquele abraço; No meio do caminho, de Carlos Drummond de 

Andrade, em um semestre virou samba, em outro um rap; Tecendo a 

manhã, de João Cabral de Melo Neto, transformou-se em canção de 

Bob Dylan; Desencanto, de Manuel Bandeira, uma moda sertaneja. A 

referência dos participantes, na maioria das vezes, vinha da leitura do 

próprio poema, que lembrava a forma canção, o que de certa forma 

já induzia o exercício, mas ninguém propôs um lied alemão ou uma 

ária. Embora alguns grupos chegassem a experimentar outras formas, 

como o cânon, linhas melódicas de mudanças bruscas e ruídos feitos 

com a boca, a cadência da canção era o que mais aparecia. Resultado 

da intuição, esse conhecimento não plenamente racionalizado, mas 

cuja forma é reconhecida e reproduzida.



EDuCAÇÃO MuSICAL
—64—

Aqui vemos como a frase de Schoenberg faz sentido. Os parti-

cipantes foram expostos à canção—pelo menos assim todos o con-

firmaram—e por isso conseguiram, de forma rápida, reproduzi-la na 

atividade. A produção só é possível se há disponível um vocabulário 

de formas, o que ao ouvir canções diariamente disponibilizou aos par-

ticipantes das oficinas, que entenderam sem racionalizar a “gramáti-

ca” da canção. A oficina que tratava especificamente da performance 

dentro da canção brasileira era a que mais rendia debate entre os 

participantes. Por mais que não soubessem os termos técnicos, eles 

dominavam a forma canção justamente pela excessiva exposição que 

a ela tiveram. O que variava era a mediação: cada um tinha uma experi-

ência diferente com um certo conjunto de canções, a elas associando 

significados diferentes—lembravam uma telenovela, um momento da 

vida, um sentimento. 

Acontece que a “liberdade” da mediação é dúbia, porque ela não 

é de todo livre. Uma música não surge do nada e pode ser ouvida fora 

de contexto—portanto o próprio meio em que é divulgada opera uma 

mediação. Ao ouvirem obras do compositor György Ligeti, diversos 

participantes das oficinas disseram que a primeira imagem que vinha 

à mente era a do espaço sideral. Acontece que a obra de Ligeti ficou 

muito popular durante a década de 1960 após ser utilizada como trilha 

sonora do filme 2001: uma odisseia no espaço. O mesmo pode ser 

dito de efeitos sonoros orquestrais de Krzysztof Penderecki, presen-

tes em filmes como O exorcista e O iluminado, o que associou a obra 

do compositor a filmes de terror.10 É possível haver, após uma análise 

mais aprofundada, relações miméticas desses sons—talvez a noção 

de atmosfera de Ligeti comunique a ideia de amplidão que dialoga 

10. Uma experiência de mediação com uma obra de Penderecki foi feita na 
oficina, descrita neste trabalho no ensaio Formação.
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muito bem com a imagem de espaço sideral, assim como os agudos 

excessivos podem remeter a sensações de medo ou gritos. Mas não é 

somente isso que a obra desses artistas propõe. E por isso uma me-

diação sem uma outra finalidade—no caso aqui relatado, a primazia é 

da obra audiovisual—pode enriquecer a experiência do ouvinte.

A produção de sons foi outra área que apresentou uma pobreza 

de formas nas oficinas, pela falta de relação com os instrumentos. Or-

ganizamos uma atividade cujo objetivo era então entrosar-se com eles, 

para reduzir o receio de “fazer errado”. Em primeiro lugar, fizemos um 

exercício de relaxamento corporal. Depois, havia um tempo para cada 

um testar diversos instrumentos e tentar retirar o maior número de 

sons possíveis com eles. A produção então deixou de focar na finalida-

de e pensar melhor a relação do corpo com a música. Quando Walter 

Benjamin trata da pobreza de experiência da modernidade, aponta a 

falta de referências à natureza no mundo que conhecemos. Na pará-

bola que ele cita, em que um pai, antes de morrer, revela a existência 

de um tesouro enterrado sob seus vinhedos, os filhos cavam a terra 

para descobrir que isso resultaria no vinhedo que mais produziria na 

região. E assim, sem saber exatamente o que faziam, aprendem com 

a própria experiência do trabalho como o vinhedo opera. Ao transpor 

essa ideia para a oficina, algo similar foi pensado. A pobreza de experi-

ência com a música não é dada somente pela falta de conhecimentos 

da linguagem musical ou da variedade de formas, mas da falta de rela-

ção entre sua produção física e a audição. Ao tocarem em conjunto, os 

compassos binários e quaternários saíam com naturalidade: bastava 

caminhar enquanto se tocava que os passos serviam de metrônomo—

não à toa o termo musical para a velocidade do compasso é o an-
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damento. Ou seja, há referências corporais cotidianas que coincidem 

com elementos musicais. Há inclusive algo de uma educação corporal 

ao se produzir música, pois se compreende melhor os movimentos do 

corpo ao se pensar em certos ataques ao instrumento, além de pos-

tura e economia de energia. E o resultado apareceu: aqueles que par-

ticiparam dessa oficina tiveram maior desenvoltura para experimentar 

com os instrumentos sem receios nas atividades seguintes. Um deles 

chegou a dizer: “Eu não imaginava que conseguiria manter um ritmo”. 

Nenhum dos participantes teve aulas de educação musical no ensi-

no fundamental—os que tiveram, foram em escolas especializadas ou 

com professores particulares. Talvez a situação possa mudar, já que 

desde o início de 2012 tornou-se obrigatório o ensino de música na 

educação básica brasileira.11 Somente o fato de o ensino de música 

tornar-se obrigatório configura um objeto de reflexão bastante com-

plexo. A começar, caberia investigar as causas do fato de a música, 

apenas, ser conteúdo obrigatório dentro do ensino de arte, em de-

trimento da dança, do teatro, das artes visuais, enfim, o que a torna 

especial para o Ministério da Educação ou para o legislativo brasilei-

ro. Tornar algo obrigatório pode ser resultado de dois caminhos que 

mostram oposição entre si: pode tanto evidenciar aquilo que não está 

em evidência—ou seja, a música, seu ensino e sua recepção crítica—, 

como seguir uma tendência geral, com a intenção de torná-la unânime. 

Minha hipótese é de que seja a primeira opção, mas como as razões 

políticas acabam por, na maioria das vezes, mostrarem-se obscuras e 

11. brasil, 1996. 
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com motivos exteriores à coisa em si, e por tais suposições aqui colo-

cadas não caírem em nada além de mera especulação, não se mostra 

viável uma discussão das razões sobre a obrigatoriedade do ensino de 

música, mas apenas ter em mente tais possibilidades.

O que importa aqui é pensar que, sendo obrigatório, o ensino de 

música fará com que, em tese, todos os estudantes brasileiros de 

educação básica sejam submetidos à música dentro da escola.12 A 

relação do estudante com a música como disciplina escolar pode ter 

resultados positivos, como o aumento da exposição a obras as quais 

os estudantes não lidariam no cotidiano fora da escola ou uma melhor 

compreensão da linguagem musical. Choksy conta que, no fim da dé-

cada de 80, Budapeste sozinha possuía quatro orquestras profissio-

nais, e que em toda Hungria havia cerca de 800 corais de adultos, país 

onde “um homem sem educação musical é considerado analfabeto”.13 

Isso algumas décadas depois de Zoltán Kodály, compositor, coletor 

de música tradicional e pedagogo musical, ter instituído um programa 

de ensino de música baseado na música folclórica daquele país. Fica 

claro que isso gerou uma espécie de “clima musical” que favoreceu 

o surgimento de diversos grupos e uma quase naturalização dessa 

linguagem musical—como uma segunda alfabetização.

O problema é como isso é mediado, afinal, o ensino obrigatório de 

literatura brasileira não necessariamente enriqueceu a experiência do 

aluno com a obra literária—e se o fez, foi por expor o aluno à obra. A 

educação musical que prioriza a formação pela música deve se centrar 

em uma finalidade em si mesma, não sendo instrumento para outros 

conteúdos ou com finalidades exteriores à música, como, por exemplo, 

a proposta de Heitor Villa-Lobos, por décadas seguida no Brasil. En-

12. Essa afirmação pode mostrar-se exagerada se considerarmos que a 
obrigatoriedade do ensino de música no Brasil não está sendo fiscaliza-
da até o momento, e algumas reportagens jornalísticas apontaram que a 
lei não está sendo cumprida. Essa falta de fiscalização resulta não só no 
baixo incentivo “coercitivo” para que escolas, públicas e privadas, instau-
rem o ensino de música, mas também na falta de incentivo para editoras 
e autores criarem material didático específico para a área.

13. choksy, 1988, p. 3.



EDuCAÇÃO MuSICAL
—68—

tre as funções da música estavam, para ele: “a) Estimular o hábito de 

perfeito convívio coletivo, aperfeiçoando o senso de apuração do bom 

gosto. […] d) Incutir o sentimento cívico, de disciplina, o senso de soli-

dariedade e de responsabilidade no ambiente escolar.”14 Essas não são 

funções do ensino de música a priori, trata-se do uso da música para 

um motivo exterior, moralizante, que pode gerar resultados nocivos e 

até mesmo corroborar com o contrário da formação ao pensar na músi-

ca como disciplinadora de um grupo ou na criação de um bom gosto.15 

Por isso, pensar em um modelo para a educação musical é em si 

contraprodutivo, dadas as diferenças de cada região, cada grupo ensi-

nado e, no limite, de cada aluno. Modelos e ideais podem ser totalizantes 

e ter um efeito reverso, além de serem palavras “nas quais vem inscrita 

sua própria impossibilidade”.16 Cabe aqui então não pensar uma pro-

posta educativa, com tais ou aqueles métodos, mas sim em princípios e 

parâmetros que a norteiem, mesmo que seja pela oposição. Como dito 

anteriormente, a educação musical não pode ter uma finalidade que não 

em si mesma. O que se poderia dizer é que o ensino de música, assim 

como o de arte como um todo, tem a possibilidade de colaborar com a 

formação de um indivíduo se for capaz de proporcionar uma experiência 

verdadeira e direta com as obras fruídas e produzidas por este indivíduo. 

Tomemos como exemplo a opinião de Adorno em relação ao distancia-

mento que a arte avançada tem da maioria das pessoas: 

O isolamento elitário da arte avançada deve ser-lhe menos 
imputado do que à sociedade; os padrões inconscientes das 
massas são os mesmos de que precisam as relações para 
a sua conservação em que as massas estão integradas, e a 
pressão da vida heterônoma força-as à dispersão e impede 
a concentração de um eu forte, que exige o não rotineiro.17

14. villa-lobos, 1991, p. 76.

15. Mais informações sobre o projeto de Villa-Lobos estão no ensaio Can-
ção brasileira.

16. adorno, 1996, p. 397.

17. adorno, 2006, p. 284.
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A partir dessa passagem podemos pensar em um papel para o en-

sino de arte e talvez para a educação como um todo. Se a sociedade 

impede a formação de um eu forte—no sentido de um sujeito autôno-

mo—que não consegue se relacionar com a arte avançada ou é im-

pedido de fazê-lo, a educação deveria lutar justamente pelo contrário: 

formar um sujeito autônomo que não só se relacione com a arte avan-

çada, como também que consiga detectar e combater o movimento 

que o impede de se relacionar com tal arte. E já que o isolamento de 

formas mais avançadas de arte é mais culpa da sociedade do que da 

arte em si, vemos aqui que o ensino de música realmente não deve 

ser simplificado para obter sucesso, já que tal sucesso reproduz me-

ros valores massificados do trabalho: é o mesmo que um elogio a um 

bom funcionário, não a um indivíduo. Por esse motivo é também im-

portante que se inclua a música contemporânea de maneira adequa-

da na educação musical, pois ela traz em sua forma questões atuais 

não só da composição, mas da sociedade em que está inserida. “Os 

antagonismos não resolvidos da realidade retornam às obras de arte 

como os problemas imanentes da sua forma. É isto, e não a trama dos 

momentos objetivos, que define a relação da arte à sociedade.”18 Mas 

para atingir-se a compreensão das formas na música acadêmica, se-

ria necessária uma formação mais técnica, que envolvesse leitura de 

partituras e exercícios de escuta estrutural. Vale dizer que essa edu-

cação musical não é destinada para a formação de uma sociedade de 

músicos virtuosos, inclusive deve almejar o contrário, já que esse tipo 

de objetivo acaba por contribuir pelo inverso da formação do indivíduo. 

Pensar que a educação musical tem como finalidade formar músicos 

já coloca seu fim externo à música. Trata-se aqui de uma formação 

18. adorno, 2006, p. 16.
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musical sólida para um ouvinte crítico que pode vir a ser um músico 

por outras circunstâncias. 

Isso exigiria talvez mais do professor que do aluno. Para lecionar 

música, no Brasil, não é necessário que o professor tenha formação 

na área, assim como também se mantém nos Estados Unidos a falta 

de especialização entre os professores do ensino básico. O que não 

quer dizer que a educação musical está fadada à frustração causada 

pelo sistema educacional de um país. Há de se partir da condição do 

objeto para se pensar em uma ação, e, pelo que se tem hoje na edu-

cação brasileira como um todo, para se chegar a um dia haver ensino 

de análise musical no ensino básico, teríamos que esperar uma massa 

de professores de música ser formada e depois distribuída por cada 

uma das escolas. O caminho até isso pode se dar gradativamente, em 

outras questões que tangem à música sem se chegar a níveis tão téc-

nicos. Sem falar ainda que ter uma relação reflexiva com a música não 

é um privilégio dos que estudam música—na verdade, nem constitui 

obrigatoriedade: pode haver quem estude música e não tenha essa 

relação—, como o bom ouvinte dos tipos adornianos.

É possível pensar, partindo de soluções mais simples, em uma 

educação musical voltada à sensibilidade ao som que a sociedade 

produz, seja ela a música ou não. Nesse sentido, o pensamento de 

Schafer pode se mostrar bastante fértil. Sua proposta de limpeza de 

ouvidos pode ser um primeiro passo para uma escuta consciente e a 

prevenção da amusia, em um mundo tomado pela esquizofonia e pelo 

ruído excessivo, questões presentes inclusive na música contemporâ-

nea (Schafer é também compositor). 
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Será colocado que esses professores não estarão 
ensinando música. Talvez não. Mas seus simples exercícios 
de sensibilidade sonora poderão ser mais valiosos do 
que todos os disparates que, de outro modo, poderiam 
comunicar em nome de uma arte que eles não têm o 
direito de ensinar. […] Não seria talvez mais positivo do 
que uma insípida interpretação noch einmal de Mozart?19

Segundo o testemunho dos participantes das oficinas, a limpeza 

de ouvidos operou algumas mudanças: começaram a ficar mais cons-

cientes dos sons que os cercam, interessaram-se por obras que não 

costumam ouvir acidentalmente. Tudo isso é também um caminho 

para uma educação musical crítica, desde os termos formais até os 

sociais. Uma educação musical que reflita sobre as consequências da 

dominação da indústria cultural e mostre que existem outras possibi-

lidades além dela já cumpre papel importante. E, partindo do princípio 

adorniano de que toda obra de arte autêntica possui um teor de verda-

de, ou seja o conteúdo sedimentado da história em sua forma,20 a arte 

é então uma forma de conhecimento que diz não só do material e de 

sua forma, mas também da sociedade e da humanidade, de uma forma 

que a razão científica não consegue atingir. Esse teor de verdade, para 

Adorno, só pode ser conhecido por meio da crítica, que, “ao isolar o 

espírito a partir das configurações das obras, ao confrontar entre si os 

momentos e com o espírito que nelas aparece, transforma-se em sua 

verdade para além da configuração estética”.21 É pela crítica que surge 

a verdade das obras relativa à história que está contida na arte. Não 

defendo aqui o ensino da arte como meio de estudo da história, mas 

sim que a crítica permeie o ensino de música e que esta mostre que 

há elementos tanto naturais como históricos na linguagem musical. 

19. schafer, 1992, p. 293.

20. “A obra de arte é mediatizada, quanto à história real, pelo seu núcleo 
monadológico. A história pode chamar-se o conteúdo das obras de arte. 
Analisar as obras artísticas equivale a perceber a história imanente nelas 
armazenada.” (adorno, 2006, p. 103)

21. adorno, 2006, p. 107.
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Que seja dito que uma música mostra o sofrimento e o horror porque 

a sociedade em que está inscrita sua forma está permeada pelo sofri-

mento e pelo horror; que a música não é mero bálsamo apaziguante 

ou instrumento de satisfação, embora também possa sê-lo. Ou como 

Adorno mesmo propõe, que seja explicado que Beethoven é importan-

te “porque introduziu a expressão subjetiva como um elemento básico 

da música”22 e, com a execução de sua música, seja apontado onde 

isso ocorre. É um desafio, e corre-se o risco de cair em verborragia 

e pedantismo, por isso a crítica não deve ser esquecida em nenhum 

momento da educação. 

É preciso também relembrar a contradição sob a qual se dá pro-

cesso formativo: promover a autonomia e a liberdade ao mesmo tempo 

em que se submete o indivíduo a estruturas anteriores,23 este também 

o maior desafio da mediação na educação musical. Um excesso em 

direção a uma das partes que se tensionam já pode barrar a formação. 

Um educador que mostra as possibilidades dentro da música, sem dizer 

que são as únicas possíveis, infla vida a ela, vida essa que se perdeu. 

Se fosse necessário reduzir a educação musical somente a isso, talvez 

sua contribuição seria mais rica que muitos métodos já existentes.
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A canção1 dialoga com as inflexões da fala,2 portanto sua gran-

de característica é a oralidade, a configuração de uma mensagem 

coloquial a ser facilmente compreendida pelo ouvinte. Embora o 

acompanhamento seja visto em segundo plano—a ponto de quem 

está o executando ficar completamente no anonimato—e o compo-

sitor muitas vezes não importar,3 é justamente a escolha de cada 

palavra e da sonoridade que a acompanha que, de certa forma, 

transforma a fala cotidiana em algo mais significativo. Ao mesmo 

tempo, o conteúdo da mensagem não é exclusivo de tal melodia, já 

que houve muitos casos em que versos originais foram esqueci-

dos e alterados com o tempo ou a base musical serviu de suporte 

para outra letra, com uma mensagem completamente diferente.4 

Portanto, o aspecto da fala que importa na canção não é apenas 

a mensagem literal transmitida pela letra, mas pelo modo como 

essa mensagem será emitida. É a “voz dentro da voz”, como diria 

Wisnik.5 Trocar o intérprete pode mudar completamente a verdade 

de uma canção, o que acontece bem menos, por exemplo, em um 

lied alemão, em que todos os detalhes da interpretação estão na 

1. Definir a canção brasileira de forma única é uma tarefa complicada e 
sujeita a limitações a partir do momento em que se propõe a tal. Tatit, em 
um de seus trabalhos sobre a canção, propõe discutir uma arquicanção, 

“o conjunto dos traços (ou processos) comuns às canções, a partir da 
neutralização dos traços específicos que as opõem entre si” (tatit, 2012, 
p. 26–27), o que de certa forma tento fazer aqui, com certa cautela para 
não neutralizar por demais as especificidades, que justamente mostram 
o movimento interno e as possibilidades dentro da própria canção.

2. Embora muitos autores defendam que a canção e a música como um 
todo derivam da fala, há muitas evidências que provam o contrário. Rob-Rob-
bins Burling (2005), ao discutir a origem da fala, defende que não faria 
sentido o ser humano desenvolver algo tão complexo como a linguagem 
falada para substituir a linguagem visual. Burling ainda lembra que Charles 
Darwin (1872, p. 572) supôs que “os ritmos e as cadências da oratória são 
derivados de forças musicais desenvolvidas previamente”. Isso ajuda a 
pensar que talvez a diferenciação entre fala e música não seja tão eficien-
te como se pode pensar. Agradeço à Vange Leonel pelo apontamento.

3. O samba, por exemplo, nasce sob a égide da disputa de autoria. Não há 
certezas de quem compôs Pelo telefone, de 1916, tido como o primeiro 
samba gravado, oficialmente atribuído a Donga e a Mauro de Almeida. Vá-
rios disputaram o título de compositores da canção, como Mestre Germa-
no, João da Mata e até mesmo Tia Ciata, que hospedava músicos em sua 
casa. Outra mostra da transitoriedade da palavra é que, além da versão re-
gistrada, há pelo menos três versões diferentes de letra (severiano, 2009, 
p. 70; tatit, 2004, p. 27, nota 25; 121). Na frase que ficaria famosa, associa-
da a Sinhô: “Samba é que nem passarinho: é do primeiro que pegar”.

4. Um caso célebre é o da canção No rancho fundo. Conta-se que Lamar-
tine Babo havia gostado da melodia de Ary Barroso para Na grota funda, 
que recebeu letra de J. Carlos em 1931, e propôs uma nova letra, que veio 
a ser grande sucesso e extensamente regravada. A canção passa de 
um relato de um assassinato para uma música sobre saudade e solidão.

5. wisnik, José Miguel. Onde não há pecado nem perdão. Almanaque, n. 6, 
1978, p. 12, apud tatit, 2012, p. 15.
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partitura.6 “Identificar um timbre é identificar a potência do gesto”7—

eis a performance. A performance é o elemento mais individual da 

canção, pois por mais intercambiável que possa ser o intérprete, 

cada um dará uma vida diferente aos sentimentos descritos na le-

tra.8 Acontece que, na canção, tudo parece intercambiável—a letra, 

o acompanhamento, os instrumentos, a entonação. No entanto, é 

no encontro desses elementos em interação que se compõe seu 

todo único. 

Embora essa espontaneidade narrativa seja fruto da intuição, uma 

vez que a formação da música brasileira se dá por meio de cantores 

e compositores que não vêm da tradição erudita, isso não quer dizer 

que não haja ali uma intenção e um domínio sobre o material musical. 

Toda manifestação musical tem um momento construtivo, “em que a 

intenção do sujeito pretende exercer algum controle sobre o material 

artístico”,9 uma tentativa do sujeito de manipular o material e atingir 

certo resultado. Essa construção existe em toda música, mesmo que 

de forma mínima. O primeiro ser humano que transformou a pele de 

um animal em um tambor construiu. Quando imitou o barulho de um 

animal, também construiu. Assim também quando transformou a pa-

lavra em canção. Mesmo aquilo que surge do espontâneo possui um 

momento construtivo: a intuição também constrói.

A intenção construtiva varia de acordo com a tradição. Na arte 

europeia, equipara-se ao crescente domínio sobre a natureza e ao 

predomínio da razão, cujo desejo maior é tudo englobar. Aquilo que 

a razão não consegue compreender é ignorado—conforme pregava 

Descartes—ou proibido, pois revelaria o limite da razão. A busca pelo 

sublime, uma das decisões construtivas da música ocidental, baseada 

6. Mesmo assim, ainda há espaço, porém bem mais limitado, para a leitura 
do intérprete, embora nem sempre bem-vinda. No prefácio de Pierrot 
lunaire, Schoenberg (1994) indica: “[o intérprete] deve resistir a adicionar 
algo que o compositor não teve intenção. Se ele fizer isso, ele não esta-
ria adicionando, mas subtraindo.”

7. tatit, 2012, p. 11.

8. Embora o canto a solo seja uma influência europeia, Oneyda Alvaren-
ga (1947, p. 15) relata que, em algumas tribos indígenas brasileiras, os 
cantores tinham certos privilégios, como o de poder circular em tribos 
inimigas e não ser sacrificados caso a tribo fosse invadida. Esse valor 
dado ao cantor aparece no relato de Jean de Léry, francês que esteve 
no Brasil no século xvi, por ela citado. Ao caminhar com indígenas, co-
meçou a cantar um salmo. Os índios, comovidos com a música, disseram 
que ela os agradava, e deram de presente ao francês uma cotia, dizendo: 

“Toma-a, já que cantas tão bem”. Ainda de acordo com Alvarenga, Mário 
de Andrade teria relatado que é de inspiração indígena não só o canto 
anasalado da canção caipira, mas também a variedade de assuntos tra-
tados nas canções, diferente da predominância do tema amoroso das 
cantigas portuguesas.

9. nascimento, 2010, p. 137.
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muitas vezes em valores artísticos, mostra muito bem essa tentativa, 

que simultaneamente produziu uma arte que apresenta em uma gran-

de complexidade sonora toda a história ocidental da superação da 

natureza como ameaça e criou uma série de regras e limitações que 

mostram como a própria civilização se transformou em uma segunda 

natureza. José Miguel Wisnik chama esse processo de recalque dos 

sons, que tentava, a partir da seleção de sons e estruturas, ao mesmo 

tempo buscar aquelas mais elevadas e retirar aquelas que a própria 

construção não conseguia domar. Desde Platão, em A república, a mú-

sica considerada “mole”, de harmonias “plangentes e lassas”, deveria 

ser banida,10 porém, do que temos registros, é no canto gregoriano, 

tradição vinda do canto da Antiguidade (assim como a canção brasi-

leira), que se opera o início desse recalque, ao abolir os instrumentos 

e colocar a melodia em primeiro plano, o que “desvia a música do 

domínio do pulso para o predomínio das alturas”.11 Por desconfiar de 

tudo aquilo que pode trazer sedução pelo ouvido, tal música proíbe 

sons que escapariam à palavra litúrgica e que poderiam ser associa-

dos ao pecado. Dizia Santo Agostinho: “Quando, às vezes, a música 

me sensibiliza mais do que as letras que se cantam, confesso com 

dor que pequei”.12 É sob esse recalque que se constrói a chamada 

música erudita europeia e se estabelece a diferença entre popular e 

erudito. Na estética, disciplina surgida no século xix no Ocidente, o 

pensamento se mantém. Mesmo que para Hegel a música fosse a 

arte da alma por excelência, para ele não atingia a alma qualquer mú-

sica. A música considerada por ele “esotérica” nada teria a colaborar 

no desenvolvimento da estética, pois “somente quando o elemento 

sensível dos sons serve para exprimir o espiritual de uma forma mais 

10. Platão fala sobre harmonia, ritmo e os instrumentos por meio de um 
diálogo entre Sócrates e Adamanto (platão, 2004, p. 91–94).

11. wisnik, 2011, p. 42.

12. santo agostinho. Confissões. In:    . Os Pensadores. São Paulo: 
Abril Cultural, p. 195 apud wisnik, 2011, p. 107.
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ou menos adequada, que a música se eleva ao nível duma verdadeira 

arte”.13 Hegel vai mais longe e duvida da música sem o uso de pala-

vras, chegando a dizer que esta poderia ser vazia de sentido se não 

acompanhada da poesia, pensamento já desenvolvido anteriormente 

por pensadores como Rousseau. 

Ao mesmo tempo em que a história da música erudita ocidental 

é a história do recalque dos sons, é também a história de sua própria 

insuficiência: o caminho era rumo ao total controle do material e de 

uma verdade absoluta, porém a não realização desse ideal mostra uma 

aparente insuficiência da construção:

A rebelião contra a aparência, a insuficiência da arte para si 
mesma, está nela contida intermitentemente, desde tempos 
imemoriais, enquanto momento da sua pretensão à verdade. 
O facto de a arte ter produzido desde sempre para todos os 
materiais a aspiração à dissonância, de esta aspiração ter 
sido reprimida apenas pela pressão afirmativa da sociedade a 
que se aliou a aparência estética, significa a mesma coisa.14

A música popular não se prestou a essa busca, já que sua intenção 

construtiva era outra. José Ramos Tinhorão, ao descrever o nascimento 

da canção urbana moderna em Portugal no século xvi, conta que as 

“camadas mais baixas do novo quadro social resultante do aumento da 

divisão do trabalho nas cidades de maior concentração populacional se 

mostravam capazes de organizar suas próprias formas de lazer, embora 

com escândalo das pessoas mais refinadas”.15 O “escândalo” gerado é 

justamente a memória do som recalcado que a tradição erudita tentou 

dominar e remete àquilo que de certa forma ameaça o sistema de domi-

nação e mostra a insuficiência da arte.

13. hegel, 1974, p. 200.

14. adorno, 2006, p. 130.

15. tinhorão, 2011, p. 45.
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Ao mesmo tempo, o que surge aparentemente de forma espon-

tânea na música daqueles que estão à margem da sociedade—os 

boêmios, os mendigos e cegos16—é novo material para aqueles que 

sobrevalorizam o momento construtivo. Esse movimento para um ou 

para o outro lado ocorre dentro do universo da música brasileira desde 

a modinha, considerada o primeiro gênero de música popular tipica-

mente brasileiro. Quando, no século xviii, Domingos Caldas Barbosa17 

leva para a corte lisboeta sua viola e “o tom direto e desenvolto com 

que o trovador se dirigia às mulheres e a malícia dos estribilhos com 

que rematava seus versos”,18 logo surte o interesse nas escolas por-

tuguesas de música, que transformam a modinha em um gênero de 

canção camerística de salão e aos poucos retiram sua sensualidade. A 

modinha de salão vem para o Brasil junto à corte de D. João, em 1808, 

e sua produção é ali continuada, “chegando a confundir-se com árias 

de óperas italianas”.19 Aos poucos, o gênero sai da corte para a classe 

média, inspirando-se na poesia romântica em voga, e reconstrói-se já 

com o violão nas composições de Xisto Bahia.20 Ou seja, em pouco 

mais de um século, um gênero sai da boêmia carioca, influenciado por 

negros e mestiços, chega à corte portuguesa, eruditiza-se e volta ao 

Brasil onde se ressensualiza.21

Essa mistura de tradições—e consequentemente de diferentes 

construções (a construção erudita com a construção comunitária)—

causa conflitos internos dentro da própria música, e por isso essa mo-

vimentação entre erudito e popular. O elemento comunitário da música 

popular é uma memória dos ritos rurais—os ritos de passagem, de 

sacrifício, de colheita e de fertilidade—que, apesar de já ser uma ten-

tativa de dominação da natureza, não é a mesma dominação da razão 

16. Desde a Idade Média, o canto popular sobreviveu sob a oralidade, can-
tado por figuras como mendigos, cegos e grupos de jograis, visto pelos 
aristocratas como “vagabundos” e compositores de menor qualidade, 
embora não deixassem de ser fonte para as criações palacianas.

17. Domingos Caldas Barbosa (1739?–1800) foi um carioca filho de um 
português e de uma angolana. Com apoio de amigos com certo poder, 
ordenou-se capelão e foi para Lisboa, onde atingiu sucesso ao cantar 
suas modinhas e lundus na corte de D. Maria i na década de 1770. Em 
1798, publicou em Lisboa o primeiro volume da Viola de Lereno (Lereno 
era seu nome arcádico), mas sem o registro de suas melodias (severia-
no, 2009, p. 13–16).

18. tinhorão, 2013, p. 17.

19. Ibid., p. 25. Por esse mesmo motivo, acreditou-se por muito tempo que 
a modinha era um gênero de corte de origem portuguesa, inspirado na 
ópera italiana—Mário de Andrade assim acreditava.

20. Xisto Bahia (1841–1894) nasceu em Salvador, filho de um veterano que 
administrava a Fortaleza de Santo Antônio de Além do Carmo, e, com 

“uma bela voz de barítono, que o fez seresteiro”, iniciou sua vida artística 
em 1858. Consagrado em sua terra natal, foi para o Rio em 1875, onde 
começou a se destacar como compositor para peças de teatro e salões 
aristocráticos. “Artista intuitivo, incapaz de ler uma nota musical”, Xisto 
compôs Isto é bom, considerada a primeira canção gravada no Brasil, in-
terpretada por Bahiano e lançada pela Casa Edison em 1902 (severiano, 
2009, p. 51–52; 58).

21. Este exemplo é o mais simbólico porque trata da “fundação” da canção 
brasileira, mas diversas outras ilustrações são possíveis. A polca, por 
exemplo, é importada para a classe média brasileira em meados do sé-
culo xix para entrar no lugar do lundu, considerado por demais lascivo. 
Por sua vez, o maxixe surge como uma maneira livre de se dançar a 
polca—porém os movimentos possuem mais requebrado—e logo depois 
é ressignificado por compositores como Chiquinha Gonzaga e Ernesto 
Nazareth, disfarçado sob o nome de tango.
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ocidental. Esta domina com o objetivo de ter total controle da natureza, 

enquanto o comunitário é uma mistura de controle, submissão e con-

ciliação.22 Essas diferentes relações de dominação operam inclusive 

dentro da própria música: a “eruditização” é um modo de controlar o 

material musical de forma que nada dele escape, que o “sensual” e 

o “escandaloso” não apareçam para lembrar aquilo que se tentou do-

minar. O “terreno” volta em um momento seguinte, geralmente como 

forma de diversão, porque surge como proposta de reconciliação sem 

a necessidade de dominação completa—as classes menos favoreci-

das, que historicamente se associam a esse segundo momento, são 

sempre as dominadas.23

Gabriela, a cravo e canela, personagem de Jorge Amado, sente na 

pele esse processo. Vinda do sertão, de modos simples e sensuais—

nos diversos âmbitos do adjetivo—, tem que acompanhar seu marido, 

Nacib, em um baile de fim de ano enquanto queria mesmo era partici-

par como porta-estandarte de um reisado de Natal. “Dança pra ela era 

outra coisa, um coco mexido, um samba de roda, um maxixe embolado. 

Ou bem uma polca puxada a harmônica. Tango argentino, valsa, foxtro-

te, gostava não.”24 Para Gabriela, o retorno à natureza, ao seu sertão, 

era mais reconfortante que o esforço civilizatório que a reprimia. Nacib, 

mesmo não necessariamente fruindo aquilo que a cultura erudita tinha 

criado (ele dorme durante uma récita de poesia, embora diga que te-

nha achado tudo de muito bom gosto), associava tais eventos à ascen-

são social. De toda forma, nada impediria que uma obra erudita fizesse 

surtir uma experiência em Gabriela, mas, justamente por essas obras 

terem seu momento construtivo valorizado, trabalham com formas que 

fazem mais sentido para quem as já tenha apreendido. O oposto tam-

22. Os conflitos na música podem ser vistos como uma manifestação es-
pecífica dos conflitos inerentes ao esclarecimento, como descritos por 
Adorno e Horkheimer. “O mito já é esclarecimento e o esclarecimento 
acaba por reverter à mitologia” (adorno; horkheimer, 1985, p. 15). A mú-
sica ritualística já é em si uma tentativa de explicar o mundo e dominar 
a natureza; a música ocidental que se constituiu como uma negação 
da música ritualísca em favor de princípios racionais muitas vezes cria 
regras rígidas e limitadoras que se mostram tão aprisionantes como a 
prisão que viam na música ritualística.

23. “O rigor com que os dominadores impediram no curso dos séculos a seus 
próprios descendentes, bem como às massas dominadas, a recaída em 
modos de vida miméticos—começando pela proibição de imagens na 
religião, passando pela proscrição social dos atores e dos ciganos e 
chegando, enfim, a uma pedagogia que desacostuma a crianças de se-
rem infantis—é a própria condição da civilização. […] Toda diversão, todo 
abandono tem algo de mimetismo.” (adorno; horkheimer, 1985, p. 169)

24. amado, 2012, p. 270.
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bém vale: a memória comunitária permanece inclusive naqueles que 

hoje dominam: todos os presentes do baile de réveillon, ao verem Ga-

briela tirar os sapatos e acompanhar o terno de reis, entregam-se ao 

cortejo e dançam pela rua.

O sucesso crescente da canção moderna após sua formação colocou 

sempre uma questão que de certa forma descende do traço definidor 

e “recalcador” da arte erudita: O que deve ser a canção? Foram vários 

esses momentos. Durante o Estado Novo, com a criação do Departa-

mento de Imprensa e Propaganda, o dip, o controle sobre o rádio e as 

gravações deixa de ser exclusividade de quem tem o poder de produ-

ção e passa a ser também assunto governamental. Se a musicalidade 

do samba atingia a todos, era preciso apenas mudar sua mensagem. 

Esse “samba da legitimidade” constituiu uma tentativa de Getúlio Var-

gas de converter a “malandragem” do samba em exaltação à nação e 

ao trabalho e como o descanso do trabalhador honesto.25  

Porém, em alguns setores da sociedade, mesmo a musicalidade 

do samba não era muito bem aceita, como se pode ver na opinião de 

Álvaro F. Salgado, da Rádio Ministério da Educação, em 1941: 

O samba, que traz na sua etimologia a marca do sensualismo, 
é feio, indecente, desarmônico e arrítmico. Mas paciência: 
não repudiemos esse nosso irmão pelos defeitos que 
contém. Sejamos benévolos: lancemos mão da inteligência 
da civilização. Tentemos devagarinho torná-lo mais educado 
e social. Pouco nos importa de quem ele seja filho.26

25. O caso mais famoso do gênero é o samba O bonde de São Januário, 
de Ataulfo Alves e Wilson Batista, cuja letra original “O bonde de São 
Januário leva mais um otário que vai indo trabalhar” teria se tornado “O 
bonde de São Januário leva mais um operário que vai trabalhar”. Na voz 
de Cyro Monteiro, foi grande sucesso no carnaval carioca de 1940. Nas 
ruas, surgiu uma terceira versão: “O bonde de São Januário vai levar 
mais um otário pra ver o Vasco apanhar”.

26. salgado, Álvaro F. Rádio difusão, fator social. Cultura Política, n. 6, ago. 
1941, p. 79–93 apud wisnik, 1983, p. 135.
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Ou mesmo em uma entrevista com o compositor Heitor Villa-Lo-

bos, quando faz um elogio ao “maior homem da História do Brasil”, 

José de Anchieta: “Só uma visão genial apreenderia, de tão longe, o 

privilégio desses processos de verdadeira cultura, realizando nas sel-

vas a mais profunda dignificação do homem”27—a semelhança com o 

texto de Platão impressiona. A cultura erudita, a “verdadeira arte”, fazia 

parte de um projeto civilizatório nacionalizante, de “tintura ao mesmo 

tempo ilustrada e romântica”,28 que reconhecia a riqueza da música po-

pular, desde que fosse a rural, a do “povo inocente” (o ideal romântico), 

mas queria fazer dela material de uma nova música, “educada e social”, 

pertencente à “verdadeira cultura”, que trouxesse a “dignificação do 

homem” (o ideal ilustrado). Ou ainda, em outras palavras de Villa-Lo-

bos: “domar o feroz instinto, sob o ponto de vista musical, de uma raça 

em pleno desenvolvimento”.29 

Mário de Andrade, que teorizou um nacionalismo a seu modo,30 foi 

talvez o pensador que mais conseguiu captar elementos do popular 

além do romantismo geral do espírito do seu tempo. Quando propõe 

aos compositores brasileiros: “Uma arte nacional não se faz com es-

colha discricionária e diletante de elementos: uma arte nacional já está 

feita na inconsciência do povo”,31 consegue mesmo que indiretamente 

entender que o popular possui uma construção própria, baseada na 

própria necessidade. É própria a necessidade do samba ser “indecen-

te”, de ter um “instinto feroz”.

A acusação de que a música popular é mais pobre que a erudita, 

por ser fácil demais e por buscar o mero entretenimento, é somente a 

reafirmação da superioridade de uma manifestação sobre a outra—e 

mais uma vez uma tentativa de abarcar o que não foi dominado. Fosse 

27. Entrevista para o jornal A Noite, 8 jul. 1938 apud wisnik, 1983, p. 186.

28. wisnik, 1983, p. 145.

29. Citado em wisnik, 1983, p. 151.

30. Explica Wisnik (1983, p. 138): “Villa-Lobos e Mário realizam, cada um a 
seu modo, tendendo para a direita ou para a esquerda, […] o horizonte 
do destino do projeto nacionalista: pedagogia coral emanada do artista a 
serviço do Estado-Nação (não têm uma saída para a possível autonomia 
das culturas do povo a partir de suas bases)”.

31. andrade, 1962, p. 15–16.
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pobre, essa música não seria elemento de preocupação política. Jus-

tamente a sua facilidade é sua força, como explica Tatit:

A música que dispensa a iniciação dos ouvintes com relação 
à linguagem e ao grau de sofisticação de seus recursos 
apega-se necessariamente a estímulos mais diretos do ponto 
de vista físico e mental. Apóia-se na marcação regular do 
ritmo, nos relatos de ação e na nítida oposição dos encontros 
amorosos e a disforia dos desencontros. Apoia-se, ainda, 
na corporificação do artista na voz, salientando os efeitos 
de verdade figurativa. Tudo como se a canção recobrasse 
suas funções primitivas de propiciar comportamentos 
lúdicos (a dança, o grito, o canto em conjunto) e de 
despertar estados pré-românticos puros (desejos de 
conjunção), sem qualquer complexidade psíquica.32

Essa fácil compreensão vem da normatização que se opera na lín-

gua falada para que haja a comunicação da intenção do intérprete (ex-

clamar, indagar, afirmar), embora essas regras variem de região para 

região e de pessoa para pessoa, o que resulta em uma limitação na 

canção para que não se fuja dessa norma. Não que a canção seja tão 

idêntica à fala cotidiana a ponto de poder substituí-la, mas a tendência 

sempre é partir dela e, em certo ponto, assimilar-se a ela, diferente 

do Sprechgesang de Schoenberg,33 que trabalha a voz como mais um 

material musical, não necessariamente portador de uma mensagem. 

Por isso, a inovação melódica na canção é de certa forma limitada, 

a não ser que se considere a voz apenas como um instrumento mu-

sical, como em produções que utilizam a melodia da fala como mate-

rial.34 A voz opera, sim, como instrumento musical na canção,35 mas é 

32. tatit, 2012, p. 187. Ao se comparar esta citação com a de Adorno e 
Horkheimer na nota 22, vemos que se trata do mesmo fenômeno, mas 
partindo de pontos de vista diferentes.

33. Schoenberg faz um alerta aos intérpretes de Pierrot lunaire em um prólo-
go: “o objetivo é certamente não uma fala completamente realista ou na-
tural. Ao contrário, a diferença entre a fala comum e a fala que colabora 
em uma forma musical devem ser deixadas claras” (schoenberg, 1994).

34. Hermeto Pascoal faz arranjos harmônicos a partir de gravações de voz, 
como um jogo de futebol narrado por Osmar Santos (Tiruliruli, do álbum 
Lagoa de Canoa, município de Arapiraca, de 1984), uma fala do ex-presi-
dente Fernando Collor de Melo e um poema de Mário Lago (respectiva-
mente Pensamento positivo e Três coisas, do álbum Festa dos deuses, de 
1992). O rap e o funk utilizam samplers vocais como acompanhamento 
sonoro assim como a própria voz pode operar como elemento substitu-
tivo da percussão.

35. A bossa nova é o momento em que isso toma maior importância, mas é 
somente uma intensificação de um processo que já acontece no próprio 
samba. Para se ter um exemplo, no refrão de Nega do cabelo de duro, 
composição de David Nasser e Rubens Soares para o carnaval de 1942, 
a frase “qual é o pente que te penteia” tem uma linha musical muito simi-
lar a da batida de um tamborim.
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também a portadora de uma mensagem, no caso, a letra, que deve ser 

transmitida e recebida. 

A “pobreza” da qual a canção seria acusada diz respeito a um va-

lor ao qual a canção não se prestou. A diferenciação é possível e se 

dá nos campos rítmico, harmônico e timbrístico—o que já é bastante 

material—e no seu elemento mais peculiar: a performance. Nessa va-

riedade de formas característica da música popular brasileira reside 

sua riqueza. Para se ter uma referência, César Guerra-Peixe detectou 

seis modos diferentes na música nordestina, que se espalhou pelo 

Norte e até Goiás, antes mesmo da chegada da tonalidade clássica, 

já no século xix,36 que elevaria o número de modos para dez. A mú-

sica africana trouxe para o Brasil, para começar, um novo jeito de se 

fazer música que, para o ouvido acostumado em separar instrumentos 

melódicos dos percussivos, pode passar despercebido. A melodia se 

constrói dentro da célula rítmica, pelos diferentes toques do tambor. 

Além disso, Guerra-Peixe diz ter detectado só no Nordeste 35 modos 

diferentes nos xangôs e 14 nos maracatus antigos.37 Aqui não estão 

computados os modos vindos de outras regiões, os aspectos rítmicos, 

as manifestações de origem indígena,38 assim como o que surge do 

encontro de todas essas manifestações, por mais conflituosos que 

sejam esses elementos. “Ora a essas influências díspares e a esse 

conflito inda aparente o brasileiro se acomodou, fazendo disso um ele-

mento de expressão musical.”39 São esses os elementos que mantêm, 

em memória, a tal “inconsciência do povo”, o comunitário que traz em 

si uma outra proposta de relação com o mundo.

36. A tonalidade clássica se estabeleceu na Europa no século xviii, sendo 
a obra mais simbólica da época o Cravo bem-temperado, de J. S. Bach, 
de 1722 (1º livro) e 1742 (2º livro). Ou seja, a “invenção” da tonalidade se 
dá após de mais de dois séculos da presença de portugueses no Brasil. 
Como Guerra-Peixe indica, a colonização portuguesa teve maior força 
nesse período no Nordeste, então a música que lá chegava era baseada 
nos modos. A tonalidade chega com maior força ao Brasil com a vinda 
da corte portuguesa—que como se pode notar é um marco importante 
para a música brasileira—e passa a ser mais uma referência para a mú-
sica popular.

37. guerra-peixe, 1983.

38. Entre elas estão o cateretê, o cururu, o caboclinho, o caiapó, o catimbó e 
a pajelança (alvarenga, 1947, p. 18).

39.  andrade, 1962, p. 32, grifo do autor.
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A canção brasileira moderna nasce como produto, e por esse mesmo 

motivo é que foi possível se estabelecer uma tradição da canção urba-

na brasileira, de extensão nacional. Os músicos que primeiro gravaram 

não tinham estudado formalmente a música a ponto de saberem nota-

ção musical para registrá-la. A natureza da canção era até então efê-

mera: surgia espontaneamente em um momento descontraído para 

logo desaparecer ou se tornar outra canção. O entretenimento por ela 

gerado era tanto de produção como de fruição—de quem tocava e 

cantava e dos que ouviam e dançavam. A oportunidade de gravá-las é 

que iniciou um tipo de tradição que possibilitou que a canção saísse da 

tradição comunitária para uma música social,40 de expressão nacional. 

E somente com a gravação que o elemento individual, a performance, 

pôde ser registrada.41 O surgimento, estabelecimento e continuidade 

da canção só se deu justamente por suas características dialogarem 

bem com as limitações de gravação da época—a dizer, a melodia cen-

trada na voz do cantor e acompanhamentos em segundo plano, o que 

era possível de ser gravado sem grandes perdas pelo aparato técnico 

da época,42 sem falar no seu poder de agradar o público e na sua pró-

pria produção considerar o que possivelmente seria um sucesso. 

Já pensando na canção como um produto, ressurge a questão so-

bre o que deveria ser a canção brasileira. Mais de uma década de-

pois do fim do Estado Novo, um movimento dentro da música popular 

revitaliza a utopia nacionalizante, a fim de criar novos parâmetros de 

criação no Brasil. Músicos vindos de formação erudita—Tom Jobim, por 

exemplo, fora aluno do compositor Hans-Joachim Koellreutter—e pre-

ocupados com os rumos da música brasileira e sua posição mundial 

começaram a se preocupar com os aspectos formais e o que cada 

40. Embora muitos autores e até mesmo produtores costumam utilizar a 
expressão música de massa, o termo esconde alguns preconceitos e 
também a falta de acurácia em relação à sua produção. Em nenhum 
momento a indústria fonográfica brasileira, embora tentasse, conseguiu 
que todos os setores da sociedade consumissem a mesma música, a 
começar pela barreira impeditiva do preço dos discos. Mesmo na década 
de 1960, com a tentativa de impor um estilo para toda a música nacional 
contra a música importada, representada pelo iê-iê-iê da Jovem Guar-
da, os bossanovistas não conseguiram transformar suas produções em 
unanimidades nacionais. Fora que a definição de cultura de massa pode 
pressupor que seja tanto uma produção que emana espontaneamen-
te das massas, em uma forma contemporânea de arte popular, como 
aponta Adorno (1994, p. 92), quanto uma produção recebida de forma 
completamente acrítica pela massa, associada ao divertimento e a mera 
mercadoria, que se opõe a um conceito de cultura de atividades e obje-
tos limitados (morelli, 2009, p. 22 ss.). Nenhum dos dois casos mostra-

-se compatível com a realidade da música brasileira.

41. A ideia do disco era não só levar a canção ao ambiente doméstico, mas 
levar a performance específica de tal intérprete. Mesmo nas gravações 
de música de concerto o objetivo não era levar o compositor, mas sim 
Caruso e Toscanini, por exemplo.

42. tatit, 2004, p. 93–95. Tatit nomeia esses parâmetros como a primeira 
triagem da canção brasileira, o que seria o primeiro funil para o que se-
ria considerado canção. A segunda triagem, na década de 1930, seria a 
eficácia comercial da canção, para que obtivesse sucesso no carnaval 
e nas rádios.
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elemento significaria no todo da obra. É assim que harmonia, modo 

de cantar e estilo de toque se tornam pautas da música popular, en-

quanto anteriormente esses elementos apareciam por mero resultado 

da espontaneidade, pela característica própria dos artistas envolvidos 

ou na tentativa de seguir alguma suposta fórmula de sucesso. Um dos 

grandes elementos da bossa nova, por exemplo, o canto sussurado, 

muito próximo do registro da fala, evoca a espontaneidade do samba, 

de cantores como Mário Reis43 e Noel Rosa; no entanto não é mais es-

pontâneo: é calculado no todo da canção, para se pensar os arranjos, a 

linha melódica e, enfim, a harmonia, conceito não muito trabalhado até 

então de forma consciente.

Por isso há uma semelhança da bossa nova com os projetos nacio-

nalistas de Mário de Andrade e Villa-Lobos, embora a finalidade não 

tenha sido a realização da utopia civilizatória ou de unificação nacional. 

O que estava por trás disso era o pensamento da elite carioca que não 

via uma música popular à altura do jazz estadunidense ou mesmo da 

música erudita europeia. O diagnóstico de Brasil Rocha Brito, de que 

a “música popular brasileira, anteriormente ao advento da bossa-nova, 

estava, inegavelmente, mais de meio século atrasada em relação à 

erudita. Hoje pode-se afirmar que houve uma considerável diminuição 

desse distanciamento, e isto graças principalmente à concepção mu-

sical bossa-nova”,44 e a definição de Marcos Napolitano para a bossa 

nova, “uma utopia modernizante e reformista que desejava ‘atualizar’ o 

Brasil como nação perante a cultura ocidental”,45 revelam o desejo de 

pelo menos parte da crítica da bossa nova. Evocar a tradição erudita 

como parâmetro para a música popular é trazer o princípio construtivo 

dominador para a canção popular. A própria “economia” de elementos 

43. Mário Reis, que cantava de “modo falado” muito antes de João Gilberto, 
não o fazia por estilo, mas pela limitação de sua voz e pela novidade 
técnica da época: o microfone, que permitia que sua voz ecoasse por um 
local de apresentação sem precisar necessariamente de potência vocal.

44. brito, 1974, p. 26.

45. napolitano, 2001, p. 21
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na bossa nova—o traço percussivo passa para o violão, a voz é redu-

zida—cria uma espécie de recalcamento de sons dentro da tradição 

da canção para expulsar elementos muito terrenos associados a um 

mau gosto: “É o momento em que o artista, consciente de sua res-

ponsabilidade frente ao povo, aproveita para elevá-lo em seu gosto, 

oferecendo-lhe algo mais elaborado que o force a participar com mais 

inteligência na sua apreciação.”46 

Como a bossa nova colocava direta ou indiretamente a si mes-

ma como o ápice da música brasileira, restou aos artistas posteriores 

apostarem numa “atitude bossa nova”, ou seja, levar à frente os novos 

valores que ela instituiu, de sofisticação e construção, e essa é sua 

importância na história da canção brasileira. Mas também é possível 

enxergá-la como uma espécie de tentativa de neutralização dos ele-

mentos mais terrenos do samba, o que era o desejo das classes mais 

favorecidas.47 Se no Estado Novo o recalque sonoro ou temático esta-

va ligado a uma forma de controle e dominação das ideias veiculadas 

na população, na bossa nova esse recalque acabou operando em fa-

vor do fortalecimento do mercado fonográfico brasileiro, em especial 

nos produtos voltados às classes favorecidas, que não tinham algo “à 

altura”. Em questão de mercados, a bossa nova realmente inicia um 

processo de nacionalização: em 1959, apenas 35% dos discos eram 

de música brasileira, número que dez anos mais tarde chega a 65%.48 

A bossa nova acaba por se tornar o programa para a “institucionaliza-

ção” da música popular em uma sigla: a mpb. A instituição mpb surge 

do desejo de reforçar o conceito de nacional-popular na música bra-

sileira e acabou por se consolidar ao se configurar em um produto de 

sucesso comercial, já no sentido de indústria cultural: de um produto 

46. mendes, 1974, p. 135

47. Eis aqui mais um movimento entre eruditização e sensualização da mú-
sica brasileira como foi a modinha popular e a modinha erudita, o lundu 
e a polca.

48. midani, A. Musica popular em debate (ii): o mercado. Jornal do Brasil. 24 
set. 1969 apud napolitano, 2001, p. 21.
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que se bastaria em si, que exclui as outras formas e repete sua forma 

com pequenas diferenciações que produzem uma pseudoindividuação.

A mpb foi um ‘produto’ comercial muito mais eficaz do 
que a jovem guarda, pois consolidou um comportamento 
musical específico, demarcou um público consumidor 
(concentrado na ‘elite’ socioeconômica) e instituiu 
uma nova tradição musical e cultural.49

As movimentações políticas da década de 60 levaram para a músi-

ca temas como a desigualdade social e a falta de liberdade, nas vozes 

de Geraldo Vandré, Sérgio Ricardo e Nara Leão, em um movimento 

que Napolitano identifica como “romantização da solidariedade popu-

lar, a crença no poder da canção e do ato de cantar para mudar o 

mundo; a denúncia e o lamento de um presente opressivo; a crença na 

esperança do futuro libertador”.50 Se a bossa nova levou um programa 

estético para o musical, a canção de protesto leva-o para a letra, cuja 

intenção primeira é a de gerar no ouvinte a necessidade de uma ação 

política de mudança. Isso fica bastante claro no texto de Nara Leão no 

encarte de seu disco Opinião:

Este disco nasceu de uma descoberta, importante para 
mim: a de que a canção popular pode dar às pessoas algo 
mais que a distração e o deleite. A canção popular pode 
ajudá-las a compreender melhor o mundo onde vivem e a se 
identificarem num nível mais alto de compreensão. 
 A música popular é um dos mais amplos modos de 
comunicação que o próprio povo criou, para que as pessoas 
contassem uma às outras, cantando suas experiências, suas 
alegrias e tristezas. É fato que, na maioria dos casos, esses 
sentimentos se referem a situações individuais, a que os 

49. napolitano, 2001, p. 101.

50. Ibid., p. 35.
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compositores conseguem dar amplitude. Mas existem outros 
problemas, outras tristezas e outras alegrias, não menos 
profundas e não menos ligadas à vida de todo dia. E os 
compositores, como Zé Keti, João do Vale ou Sérgio Ricardo, 
entre outros, falam dessas coisas. Eles revelam que, além 
do amor e da saudade, pode o samba cantar a solidariedade, 
a vontade de uma vida nova, a paz e a liberdade. E quem 
sabe se, cantando essas canções, talvez possamos tornar 
mais vivos na alma do povo ideias e sentimentos que o 
ajudem a encontrar, na dura vida, o seu melhor caminho.51

É possível notar que todo o potencial oral da canção está reco-

nhecido—sua persuasão verbal e da narrativa do cotidiano. Inclusive 

se reconhece a riqueza de formas da música brasileira, ao trazer para 

a mpb gêneros populares—Vandré traz elementos nordestinos para a 

sua canção, o show Opinião fazia o mesmo, junto ao samba de mor-

ro—, que retomavam de certa maneira a memória presente nas mani-

festações rurais. Até mesmo os elementos que outrora eram de mau 

gosto ou o “feio, indecente, desarmônico e arrítmico”, de Álvaro F. Sal-

gado na década de 1940, são aceitos.

É nessa dubiedade que se constrói a canção na mpb: de um lado 

a tentativa de criar uma obra tão construtiva como a da música erudita 

ao mesmo tempo que tenta utopicamente se manter harmoniosamen-

te elementos da tradição mais popular, como a performance, os temas 

e a sonoridade. A queda da utopia52 se dá radicalmente no surgimento 

da Tropicália, quando até mesmo os estilos menos celebrados pela 

crítica da época—os boleros, o “brega” e a Jovem Guarda—puderam 

fazer parte do material de partida de criação, porque a ameaça do 

“mau gosto” e do sensual já está assumidamente superada—o proces-

51. leão, 1964.

52. Interessante notar que a bossa nova se dá em um clima político e eco-
nômico de que o Brasil era o “país do futuro”. A canção de protesto já 
acontece muito próxima ao golpe militar de 1964, enquanto a Tropicália 
já surge após o golpe.
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so civilizatório, ou capitalista, não tem mais como ser ameaçado pela 

própria configuração social e técnica. E tudo se torna possível porque 

corresponde à variedade da mercadoria. Alguns níveis de repressão 

não são mais necessários, e a liberação do recalque dos sons pode ser 

vista em paralelo à análise de Herbert Marcuse em relação à liberdade 

sexual da década de 1950:

Em contraste com a destrutividade do Eros libertado, o 
relaxamento da moralidade sexual, dentro do sistema 
firmemente consolidado e controles monopolísticos, 
serve ao sistema. A negação está coordenada com “o 
positivo”: a noite com o dia, o mundo sonhado com o 
mundo do trabalho, a fantasia com a frustração. Então, 
o indivíduo que folga nessa realidade uniformemente 
controlada recorda não o sonho, mas o dia, não a fantasia, 
mas a sua denúncia. Em suas relações eróticas, os 
indivíduos “respeitam seus compromissos”—com charme, 
com romance, com os seus “comerciais” favoritos.53

O fator comercial esteve presente na canção brasileira desde seu 

surgimento como canção moderna, no início do século xx. O que o 

tropicalismo musical faz de diferente é assumir, como alegoria e usan-

do ironia e metalinguagem, a finalidade comercial da mpb utilizando 

um princípio construtivo organizador como ferramenta criadora. Pelo 

próprio princípio da utopia desconstrói-se a utopia fazendo uso de ele-

mentos deixados de lado pela utopia.

Na bossa nova, “modernidade” e “progresso” (social, cultural 
e econômico) parecem se confundir, apontando para a 
mesma utopia histórica. No tropicalismo, os procedimentos 
do modernismo são utilizados justamente para separar, 

53. marcuse, 1999, p. 96.
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criticamente, as duas categorias. […] Se a bossa nova 
informou o projeto de canção engajada que nasceu em 
seu meio musical, o tropicalismo explicitava o lugar da 
canção dentro do novo sistema de consumo da cultura.54

A Tropicália coloca lado a lado Vicente Celestino com Rogério Du-

prat, o ruído da sala de jantar e “uma canção do Roberto”, Batman e 

macumba; não há mais hierarquia entre as formas da música brasileira. 

“Pela alegorização das inconsistências ideológicas, e pela desmonta-

gem de suas imagens-ruínas colecionadas no imaginário, estilhaça-se 

o Brasil”, como coloca Celso Favaretto.55 Os elementos se colidem, se 

contradizem ou simplesmente nada dizem. Talvez na Tropicália já este-

ja colocado que de nada vale a liberação total, que só conforta quando 

não haveria mais teoricamente uma saída à dominação, mas por outro 

lado esses elementos não são mais “domados”—se as imagens de 

nada mais valem, não há por que neutralizá-las. A memória nelas con-

tida continua ali, como memória não realizada de reconciliação com 

a natureza. A riqueza das formas, a grande característica da música 

brasileira, é mantida, mesmo sob a égide mercadológica. A bossa nova 

e a canção de protesto já utilizavam o popular como material, mas 

não ele todo, só aquilo que servisse aos seus ideais. Nesse sentido, 

a Tropicália opera uma iconoclastia e, em inspiração oswaldiana, tudo 

devora. Não se abandona a “linha evolutiva” da canção brasileira—Ca-

etano Veloso, em entrevista de 1966, usa esse termo: “Só a retomada 

da linha evolutiva pode nos dar uma organicidade para selecionar e ter 

julgamento de criação”56—, mas pelo menos é assumida a existência 

de um mercado.

54. napolitano, 2001, p. 25–26.

55. favaretto, 2007, p. 147.

56. Entrevista de Caetano Veloso a Revista da Civilização Brasileira, n. 7, mai. 
1966 apud campos, 1974, p. 63.
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O que a gente chama de música popular, hoje, está ligado 
à tradição nacional popular, mas se industrializou e se 
transformou numa coisa que não é mais música popular, 
nesse sentido de música rural ou mesmo de folclore urbano, 
como existe no Rio de Janeiro o samba de morro, etc. Mas 
é uma música de todas as classes, e de classe nenhuma, 
é uma música vulgar, é um produto para consumo geral. A 
arte que a gente faz é a arte do disco, isso é que é uma 
coisa, e nesse lugar está a música do nosso tempo. […] 
acho que a vulgarização da música, ela ter sido transformada 
em produto, fez dela uma outra coisa que já é vista de 
uma outra maneira e daí é que sai alguma coisa […] É 
sob o signo do produto que a música está existindo.57

A fala de Caetano resume a condição da canção brasileira de sua 

época e também da atualidade. A industrialização da música fez dela 

uma “outra coisa”, da qual “sai alguma coisa”. Essa “outra coisa” é a 

música que nasce sob o signo do produto, que mesmo que não priorize 

sua venda, precisa ser reconhecida dentro do conceito de canção da 

sua época, que é ditado pelo mercado fonográfico. Essa música não é 

mais vista como fruto da espontaneidade do “povo”, mas algo pensado 

por uma equipe formada pelo compositor, produtor, arranjador, repre-

sentante da gravadora e, finalmente, intérprete e músicos. Essa música 

já não é mais feita somente pensada no público e no sucesso, mas 

também na possibilidade de ser utilizada como tema de novelas, de 

comerciais ou de conter uma atitude que possa ser associada ao seu 

intérprete. É uma música que não pode fugir demais de certa estrutura 

e de alguns temas, mas sempre foge, por pouco que seja. Nessa fugas 

que surgem—ou ressurgem—todas as manifestações que foram mar-

ginalizadas. É não negando a história da dominação, mesmo na relação 

57. Depoimento de Caetano Veloso a Zuza Homem de Mello, ago. 1967 apud 
napolitano, 2001, p. 187.
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comercial, que pode “sair alguma coisa”, uma experiência, e reconhecer 

a memória do comunitário.

Na Tropicália, os elementos conflituosos presentes desde a forma-

ção da música brasileira convivem não porque houve uma conciliação 

entre eles, mas porque agora todos são reconhecidos como mercado-

ria. A mata, a mulata, Ipanema e Iracema convivem na mesma vitrine, 

descoladas de sua origem, assim como é a história da colonização 

brasileira, mas, com certo otimismo, estão ainda ali. O critério tropica-

lista, que pode incluir aquilo que aparece posteriormente—o punk, a 

lambada, o funk eletrônico carioca, o novo brega paraense e os gê-

neros comerciais da música eletrônica—é válido por colocar em circu-

lação elementos que isolados não entrariam no mercado fonográfico 

ao mesmo tempo que não tenta dominar esse material em um ímpeto 

civilizatório, como no projeto nacionalista de Villa-Lobos. 

A crítica a esse critério seria a do possível apaziguamento desses 

elementos, já que a primazia comercial não exige isso. No entanto, o 

importante é a manutenção desses elementos e a consequente expo-

sição a eles, mesmo que fora de contexto. Muitas vezes, esse momen-

to desconexo é um ponto de partida para um ouvinte buscá-lo em seu 

local original. Como no critério tropicalista o elemento não é “domado”, 

está mais livre para ser apropriado pelo ouvinte. Mesmo neutralizado, 

no fim, quem confere vida à obra é o indivíduo que se relaciona com 

ela. E isso já é outra história.
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