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Oqueémúsica?Oqueésermusical?Oqueéprecisoparasetornar
musical? Qual a fonte do sentido da música? Estas são algumas
questõesquepermeiamahistóriadamúsicaedasdiversasciências
relacionadasaela.
Algumasrespostasàquelasquestõesairmamouprocessospuramente
individuais da constituição do musical ou processos inteiramente
sócio-estruturaisquedeterminamosindivíduos.

Ametafísicaromânticadaanálisehermenêuticadosdiscursos
Aconcepçãodeprocessospuramenteindividuaisnaconstituiçãodosentidoconduzàairmaçãodo
‘talentoinato’paraamúsica.Istoé,nessaconcepção,postula-se,grossomodo,queacapacidadede
compreenderamúsicaestáligadaaumdominatodesensibilidadeaosseusestímulos.Osprocessos
decriaçãoeapreciaçãomusicaissãodesenvolvidosapartirdeumarelaçãoexclusivaentreapessoa
–oucriadorouapreciador–eoprodutodacriaçãoeapreciação.Apartirdestaperspectiva,as
respostasmusicaissãoconcebidascomosendoafetadasapenasporfatoresindividuais,inerentesao
indivíduo(motivação,conlito,personalidadeetc.),ouresultantesdarelaçãodoindivíduocomo
objetoquediretamenteoinluenciaatravésdesuapercepçãooudoseusistemacognitivo.
Aconcepçãoromânticatemorigemnumalongatradiçãoilosóicaeestética–queremontaàteoria
doethosdePlatão–paraaqualédanaturezadamúsicaevocarsentimentos,veicularemoções,
descrevereventos.EssatradiçãorenasceunostrabalhosdemusicólogostãodiferentesquantoMeyer
(1956),Supicic(1975),entreoutros.EstatradiçãoestápresentetambémnaabordagemfenomenológicadosestudossobreestéticadesenvolvidosporSusanneLanger(1980;1989).Todosesses
estudostêmcomobaseospressupostosdamúsicacomoexpressãoecomunicação,comforteênfase
natransmissãoerecepçãodeemoções(PennaeAlves,1997).Defato,aconcepçãodamúsicacomo
expressãoecomunicaçãodossentimentospassaavigorarnodiscursodosespecialistassobreosentidodaarteapartirdoRomantismo,movimentoartísticoquepredominanoinaldoséculoXVIII
einíciodoséculoXIX.Postula-sequeantesdecompreender,éprecisosentir.ParaoRomantismo
aforçaquegeraacriaçãogenialencontra-senamaispuraespontaneidade.Exalta-seagenialidade
do artista, a sua produção imaginativa. Enfatiza-se a sua personalidade e emoção. A música é
como uma força cósmica, inata, independente da cultura. A música deixa o convívio humano,
apresenta-secomoumaentidademisteriosaregidaporleisfantásticas.Fundadana“teoriadodom”,
talconcepçãodeixaemabertoinúmerasquestões,umadelasadopapeldoprofessor,poisestese
deparaapenascompessoasde“sensibilidadenormal”(PennaeAlves,199,p.68),logoincapazes
dealcançaremo“sublimemusical”.
Estamistiicaçãoemnadacontribuiparaacompreensãodamúsica,muitomenosdoseuensino,
pois os fatores que determinam a atividade musical independem totalmente de uma ação pedagógica.Aidéiadacriaçãocomo“puraespontaneidade”contémumaoposiçãoaqualquerforma
deconvençãodiscursivaresultantedeprocessosculturaisehistóricos.Assim,anoçãoromânticade
comunicaçãosubordina-seàdeexpressão,umavezqueacomunicaçãoévistacomoresultadoda
intuição,dacomunhãocomapersonalidadedoartista.Portanto,asigniicaçãoestánainteração
imaginativaentreoespectadoreaobra.
Aconcepçãoromânticadosentido(inefável)dáabaseilosóicaparaasabordagenshermenêuticasdeanálisedosdiscursos.Nasabordagenshermenêuticas,odiscursoencontra-secomoque
submersoemseucontextoeprecisaserdesvelado.Ahermenêuticatrataotextocomoalgosagrado,
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queseapresentacomooprodutordesentido,semquehajaalgumintérprete.Otextofalaporsie
parasi,cabendoaoanalistadescobrir,desvelar,oqueelediz.Osanalistaspostulamqueotextotem
razãosistematicamente,“detalmodoque,seocomentadorencontrarneleerrosoucontradições,
terásidoporquenãooentendeu”(Reboul,1998,p.139).
Oproblemaencontra-senailosoiadefendidaporaquelesquedefendemahermenêutica,poisnela
nãohálugarparaoshomens,apenasparaalgotranscendentequeoperaatravésdoshomens.

Análiseimanentedamúsica
Jáatesedadeterminaçãosocialexpressaaconcepçãodequeoindivíduoépassivoàsinluênciasdo
meioeosentidoébuscadonasestruturassubjacentesaoprópriomeio.Essatesetratadaincapacidadedohomemparaterodomíniosobreaconstruçãodosentidoemsuahistóriacoletivaoupessoal.Oenfoquenoimanente,libertodecausalidadesexógenasaoprópriodiscurso,fazdossistemas
objetosquetêmemsieporsiumvalor,umarealidadequesóaelespertenceesóporelesseexplica.
É o fechamento do “texto” (qualquer texto, inclusive o musical) sobre si mesmo. Por esta tese,
oselementosexógenosdaestruturadevemsereliminadosdocampodaanáliseparareencontrar
omovimentoautônomo,originaldateoriaquedesenvolvesuasprópriasleis.Apenasacoerência
discursivadotextoéconsiderada,eapenasaanáliseestruturalsitua-seacimadosentido.Esteéo
pontodevistaformalista.Ofatodeque“oshomensfalamparadizercoisasdequenãosãoforçosamenteresponsáveis,quechegamaatosquenãosãoforçosamentedeliberados,quesãopenetrados
pordeterminaçõesdequenãosãoconscientesequeoscomandam[...]”(Foucault,cit.porDosse,
1993,p.355).
AformulaçãoilosóicadaconcepçãoformalistadosentidodamúsicaremontaàobradeHanslick
“Dobelomusical”,escritaem1854.AtesedefendidaporHanslick(1992)éadequeamúsica
nadarepresentasenãoidéiasmusicaisequeoconteúdodobelomusicalnãosãoemoções,mas
apenassons.Rejeita,assim,osentimentocomocategoriadaestéticamusicaleargumentaqueo
princípiodobelomusicalnãoseencontranosefeitosporeleproduzidos.Osigniicadodamúsica
éintrínsecoàprópriaobramusicaleacompreensãodeumaobramusicalnadadeveàintençãodo
compositor.Alémdisso,oautorafastaaidéiadequeaobramusicalpossaterqualquerconteúdo
moral,psicológico,político,ououtroquenãoestritamentemusical.
Aconcepçãoformalistadosentidodamúsicaétomadapelomodelofonológicoque,nalingüística
estruturalista,temporobjetivodeterminarquaissãooselementosprópriosdeumalíngua.Então,
asregrasdedeterminaçãodosfonemasadaptaram-seaumproblemadasemiologiamusicaleda
etnomusicologia:quaissãooselementosprópriosaumsistemamusical?(Nattiez,1988,p.200)
Já a gramática generativa, segundo os princípios de Chomsky, propõe-se a descrever, por um
númerodeterminadoderegras,aininidadedefrasesaceitáveisdentrodeumalíngua.Nodomínio
musical,aferramentagenerativaadaptou-separticularmenteàdescriçãodeumestilo.
Ruwetutilizouomodelochomskyanoparatestarapertinênciadessaaplicaçãonamúsica.AmetodologiapropostaporRuwet,aanáliseparadigmática,explicitaosprincípiosformalistasdaestéticamusical.Partindodadistinçãoentremodeloanalíticoemodelosintético,Ruwet(1972)insiste
nanecessidadededesenvolveropontodevistaanalíticoemmusicologia,istoé,aurgênciaquese
tememelaborarprocedimentosrigorososdestinadosadescobrirocódigoapartirdasmensagens
mas,aomesmotempo,sublinhaaslimitaçõesdessegênerodeconduta.Eesboçaumprocedimento
desegmentaçãobaseadonoscritériosderepetiçãoedetransformação,levandoemconsideração
queasintaxemusicaléumasintaxedeequivalências:asdiversasunidadestêmentresirelações
de equivalências de vários tipos, relações que podem unir, por exemplo, segmentos de duração
desigual–talsegmentoapareceriacomoumaexpansão,oucomoumacontraçãodeoutro–eassim
ossegmentossobrepõem-se.
Naconcepçãoformalista,portanto,osujeitoeaconsciênciaapagam-seemproveitodaregra,do
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códigoedaestrutura.Ouseja,ohomem,sujeitoatuante,conscientedesuaação,desaparece.O
sujeitoéoresultadodalinguagemquefalaporeleenele.

Aracionalidadeabertaeconversacionaldaanáliseretórica
Há,noentanto,umaterceiravia,aquedizrespeitoaosestudosilosóicosoriginadoresdo“RhetoricTurn”nailosoia.
Arecuperaçãodaretórica,contrariamenteàdahermenêutica(osigniicadoéinefável)edoestruturalismo(osigniicadoestánaestrutura),permitetrataroproblemadosesquemasdesigniicação
comoumanegociação,logoumapragmática,aqualpõeoquetemvalor(eoquevaleapena
sacriicar)noeparaosdiversosgrupossociais.Aretórica,nolugardaepistemologia,constituiuma
racionalidadeabertaeconversacional,comoquerCarrilho(1994),tornandopossível“repensara
racionalidadedeummodoque,aoinvésdelheprocurarixarcritérios,pretendaantespluralizarlheasformas”(p.17).
Aretórica,damaneiracomofoientendidaporMichelMeyer(1994)apartirdeAristóteles,consideraatotalidadedarelaçãopathos(orador)–logos(linguagem)–ethos(auditório)umavezqueo
signiicadodeumobjetoécriadoerecriadonosgrupossociais.ParaMeyer,amaiorinovaçãoda
RetóricadeAristótelesestánasistematicidadepelaqualelaintegraessestrêselementosfundamentaisdodiscurso:quemfala?Qualoargumentoapresentado?Aquemseendereça?(Meyer,1994,
p.41).Emseuselementoscentraisicaevidente,portanto,adimensãocomunicativa.O“trabalho”
doauditóriodereconstruçãoedeadesãoàmensagem,eanecessidadedooradordeadaptar-seao
auditórioparaquemsedirige,éestudadocommaisprofundidadeporPerelmaneOlbrechts-Tyteca
(1996)quandoretomamaRetóricaAristotélicacomoobjetodeestudodailosoia.Perelman,particularmente, interessou-se pelo  estudo detalhado das estruturas argumentativas e retóricas de
textosilosóicos.
Adimensãoestruturadadossigniicadosconstruídoséaquiincluídae,aomesmotempo,ultrapassada, pois esta terceira via abarca os processos formadores dos signiicados, sua elaboração e
transformaçãosobaforçadasdeterminaçõessociaispresentesnatrocaentreossujeitos.Nocaso
donossoestudo,aosebuscarestabeleceralgoprópriodamúsica,algumaestruturaquetempor
referenteaprópriamúsica,aqualidadedesermúsicaéimediatamenteixadaemcadagruposocial
especíico.Issoporque,todaequalquermúsicaoéemeparaumdadocontextocultural,social,
sejaqualnomequesedêaoconjuntodepessoasquepartilhamdedeterminadasconvicções.Na
linhadaviradaretórica,amúsicaépensadaemseuestarsendo,emseufazer-se,nãosendoemsi
eporsi,explicitando-seosprocessoscognitivosesociaisdaconstituiçãodosseussentidos.Fora
disso,corre-seoriscodeicarnaaporiadalistagemdascategoriasprópriasemumdadomomento
equeexcluemtodasasdemaispornãoserempróprias,ouseja,ica-senaquelecampoconstituído
(eestático)designiicações,quemencionamosanteriormente.
Partindo-sedopressupostodequeosesquemasdesigniicaçãosãoconstituídosnaspráticasargumentativase/ouconversacionais,consideramosqueessesesquemasdevemserexaminadosapartir
dasigurasretóricasqueveiculameproduzem.Assim,éprecisoconsideraraiguraquecontemporaneamente é retomada por sua função cognitiva, expressiva e pragmática: a metáfora. Esta
iguratempapelcentralnacoordenaçãodiscursivaenaconstituiçãoecirculaçãodosesquemasde
signiicaçãoporserumacondensaçãodesigniicadosproduzidaapartirdaanalogia(cf.Mazzotti,
2002;Chabonnel,1991).
Nametáfora,estãoimplícitososcontornosqueconferemadeterminadaspráticaseobjetossociais
aqualidadedoquesedizser“musical”.Eessacategorizaçãoestávinculadaaosauditóriosparaos
quaiscadapráticaouobjetosocial,consideradosmusicais,sedestinam.Poroutrolado,ousoque
osauditóriosfazemdoobjetomusical“podedizer”oqueele,oauditório,“é”,eesseusoestácondicionadoàsteoriasquefundamentameconiguramopróprioauditóriocomoumgruposocial,ouo
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quelhesconfereuma“identidade”.Averdadedosobjetosestácondicionada,portanto,aosacordos
queseestabelecemnosauditóriosougrupossociais.Ouseja,osentidodadoàspráticaseobras
humanasresultadesuasprópriasações.
Acategorizaçãoouconstituiçãodeumobjeto,sejaqualfor,sefazpelapredicação,aqualprocura
dizer‘oqueéalgo’.Nestemovimento,osenvolvidosnoassuntoestabelecemanalogiasentreoque
jáconhecemcomoqueaparececomonovidade.Assim,paraosqueairmamseramúsicaalgo
inefável,tem-sequeaanalogiaérealizadacomo‘divino’,comoextraousuperhumano.Jáosque
airmamaanalogiacomaestruturadalíngua,pelaqualoshumanossãoafastados,considerama
músicacomosequênciasdesons,sonoridades,cujosigniicadoéimanentedaestrutura.Mas,se
considerarmosqueoqueéprópriodamúsicaéfaladopelosgrupossociaisqueconsideramdeterminadaspráticascomomusicaisenãooutras,então,naquelesdoiscasos,asmetáforastornam-se
impróprias.Nãoháamúsica,masmusicalidadessegundoosauditóriosougrupossociais.Amúsica
sedizdemúltiplasmaneiras,todaselascoerentescomosgrupossociaisqueassustentam.
Defato,comopensadoporAristóteles,o‘sersedizdemúltiplasmaneiras’ecadaumadelassó
podeseranalisadaeavaliadasegundooquesepretendeestabelecer.Porexemplo,seamúsicaparao
ensinodamúsicatemdeterminadacaracterística,entãoéestacaracterizaçãoquenosdiráoqueela
éparaosprofessores.Paraoutrosgrupos,elaserádiferente,seráoprodutodeoutrasintencionalidades.Emqualquerdoscasos,ésemprepelaanáliseretórica,queconsidereoesquemaproposto
porMeyer,quesepodesaberqualmúsicaestáemjogo.NoesquemapropostoporMeyer,oqual
apresentamossucintamenteacima,assume-sea“incontornávelproblematicidadequeologosdeve
traduzir”(Meyer,1998,p.46)umavezqueelenãorecebeumainterpretaçãounívoca.
Aproblematicidadedologoslevaossujeitosaseapresentaremunsaosoutroscomumadistância
variável:
nãoexistedistânciaentreoshomensquenãosejaprecisojustiicar,eéexactamenteissoque
elesfazemininterruptamente,apresentando-secomoistoouaquilo,exprimindo-seapartir
dassuasposiçõesrespectivas.Seexisteumaracionalidaderetórica,éprecisovê-lacomouma
lógicadaidentidadeedadiferença,identidadeentreelesouidentidadedeumarespostapara
eles,apesardadiferençaentreeleseentreassuasmúltiplasopiniõesesaberes(Meyer,1998,
p.50).
E este é o ponto de contato mais direto entre o ethos e pathos. Além da intenção do primeiro
expressanamaterialidadedoobjeto(nonossocaso,omusical),doseudiálogoincessantecomo
auditórioquedelimitaassuasações,háotrabalhodeautojustiicaçãoque,comparadoàautoapresentação,deineoslugaressociaisquecadaumrepresenta,calcadanosvaloresdecadagrupoe,ao
mesmotempo,naprocuraporaprovação(oumesmoreprovaçãoatravésdochoque,dobuscaro
escândalo).Pathos,logoseethosencontram-senestadinâmicasemquepossamosdelimitá-loscom
precisão.
Cumpre,agora,mostrarasrazõespelasquaisaanáliseretóricaémaisadequadaaotratamentoda
música,emparticulardasescolhasdamúsicaadequadaacertosauditórios.

Aanáliseretórica
Aanáliseretórica“nãoobjetivadizerqueotextotemrazão[...]Nemporissoéneutra,poisnão
hesitaemfazerjuízosdevalor”(Reboul,1998,p.139).
Aanáliseretóricaésempreumdiálogo.Qualolugardamúsicanavidasocial?Enaescola?É
estaumaquestãoparaaanáliseretóricadosdiscursos(argumentos).Odiscursodelegitimação
devenosfornecerquaisoscritériosadotadosparaairmarquetalobjetomusicalémelhoroupior,
sempreemrelaçãoàinalidadeatribuída.Nocasodaescola,osprofessoresestabelecemumainalidadeeducativa,logooscritériosquedeinemumobjetomusicalnaescolaprovavelmenteexpresCongressoInternacionalRetórica,GlobalizaçãoyCultura,Salamanca,UniversidaddeSalamanca,Logo,Asociaciónespañola
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sarão o que se pensa sobre o caráter “ser educado” das pessoas e da música na formação desse
caráter.
Oproblemaestánocaráterdatécnicaanalíticadosdiscursos:adahermenêuticaconsideraotexto
emsieporsi,buscandoalgosubjacenteoumesmoparaalémdotexto(novasrealidades).Logoa
ilosoiaqueorientaahermenêuticanãopodeserconciliadacomaqueconsideraaretóricacomo
umaarte/técnicarelevantenaconstituiçãodostemas,assuntos,objetos.Paraailosoiaqueconsideraaretórica,as“novasrealidades”fazem-senavida,nasrelaçõessociais,logoinstauramtextos.
Oexamedetextosnãoteriacomoinstaurar‘realidades’,apenasexporasqueostextosdizemeo
dizemporseremaexpressãodeumdadogrupo(orador/auditório)emcertomomentohistórico.
Aanáliseretórica,portanto,privilegiaotrabalhodenegociaçãodossentidoselevaemconsideração as interpretações construídas pelos grupos sociais em um momento histórico determinado,
aquelasrepletasdesentidoparacadagrupo.Alémdisso,tambémprivilegiaodiálogo/negociação
presenteemqualquertrabalhodeinterpretação(doanalistacomoautordotexto,doanalistacom
oauditórioparaquemeleapresentaoseutrabalhodeinterpretaçãoetc.).Ouseja,todotrabalho
deinterpretaçãoéumasituaçãoargumentativa.Aointerpretarumtexto(todosostextos,inclusive
odaslinguagensartísticas),osujeitoofazcomvistasaincorporá-loaosistemacognitivodogrupo
socialquepertenceeépelainterpretaçãoqueo“texto”torna-seobjetodeinteresseparaogrupo.A
críticadasdiversasinterpretaçõestorna-sepossíveleesperadonarelaçãoentreosdiferentesgrupos,
naapresentaçãodeseusargumentos.

Conclusão
As teorias sobre o sentido da música, que buscam a “essência do musical” (na estrutura ou no
imanente),doqueémusicalporsi,conduzemaoisolamentodamúsica.Estapassaasubsumira
açãopresentenacriaçãoenarecepção(re)criadoradestesobjetosedesaparecearelaçãodialógica
edinâmicaentreestesmomentos.Torna-senecessária,paradarcontadarelaçãodialógica,uma
teoriadamúsicaquesesustentenaretórica.Aanáliseretóricadosdiscursossobremúsicapermite
explicitar e buscar compreender os sistemas de signiicação dos objetos musicais voltados para
diversosauditórios.Ouseja,apartirdaanáliseretóricadosdiscursossobremúsicapodemosalcançarosesquemasdesigniicaçãoquecirculamnosauditóriosconferindo-lhescoesãogrupal.Por
outrolado,háosdiscursosautorizados,osdasteoriasmusicais,quetambémdevemseranalisados
noregistrodaretórica,umavezqueestabelecemparadigmasdomusicalparaosauditóriosespecializados.Pelaanáliseretórica,queexpõeanegociaçãodosdiferentessigniicados,socialeculturalmente estabelecidos, alcançamos a relação comunicativa em sua integridade, permitindo uma
saídaparaaaporiatantoestruturalistaquantodahermenêutica,nasquaisohumanoéexcluídoda
produçãodesigniicados,emparticularnocasodamúsica.
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