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Para minha
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este volume reúne te≥~tos de natureza diversa —

uma espécie de memória do desafio-trajetória de
pensar em música e adjacências. Deie fazem parte
artigos publicados em perlódlcos especializados,
te~<tos apresentados como palestras e
conferências, e algumas crônicas escrItas para
jornal, O espírito mais sincero é o de uma
conversa com o leitor/ouvinte, construído como
parceiro de diálogo e dúvidas. Longe do cultivo
de coesão e unidade — até mesmo no que se
refere à pra>çe bibliográfica, que é flesibilizada em
alguns momentos—, o volume pretende subsistir
como uma espécie de painel de iniciativas
composiclonais discursivas, apresentando
incursões diversas sobre temas prediletos de
refle>4ão e de pesquisa.
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1
e, _mas ninguem calou...

Quando um músico escreve sobre música, sua
consciência tende à intranqüilidade. !le sabe,
internamente, em alguma camada cognitiva, que o
objeto de referência é tão mais sublime, misterioso e
puisional... Agora mesmo, ouvindo o primeiro
movimento do quarteto de cordas de 5chumann op.
41, que balança como uma espécie de maré fluvial
sonora, tenho plena consciência de que o resto é
garatujas, de 5hakespeare a Jovce, ou então, dito de
outra forma, o resto, quando presta alguma coisa, é
porque tem um jeito e um trejeito de música, uma
aspiração à transcendência da palavra, à flutuação do
sentido. Assim, loucamente, autisticamente, funciona
essa camada da cabeça do músico, e o fato de pegar
da pena representa para eie uma espécie de traição.
5obre o que não se pode faiar, é preciso caiar, dizia o
músico VJittgenstein no final de seu Tratado Lógico
Miosófico.

Mas ninguém calou. Dois mA e quinhentos anos de
música ocidental, e não sei mais quantos de China,
Índia, civilizações alternativas (que horror de
preconceito), todo mundo quer falar sobre música,
principalmente os envoividos, o que mostra que essa
sensação de traição à música além de incômoda é
gostosa o suficiente para exigir mais e mais paiavras
sobre música. Talvez, pontua o psicanalista músico, ~lar
sobre música represente uma libertação desse amor
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perigoso, dessa maré fluvial que levou o próprio compositor (5chumann) à
loucura; a boa música romântica tem esse convite para o desespero embutido
e encasquetado neia; por que? A música de transe, também, embora de
forma bem diferente. A música religiosa permite o acesso ao subflme. O
órgão de 5ach envolve o ouvinte naquela voluta barroca e quando eie percebe
já está além das nuvens. Aigo parecido acontece com a música de Bob
Mariey (ele próprio foi para as nuvens). As nuances que ele usa em This is
Love, são entremamente cativantes. É preciso cuidado com a música, já
dizia Platão, ela contém algo que ameaça a sociedade e os bons costumes.

Vamos enpHcar a música, dizem contrltamente os teóricos da música. Ou
seja, vamos eMplicaro que ninguém conseguiu, o lne≥<phcávei tem e><phcação,
e eu a encontrei (já é um tipo de ioucura, não é mesmo?). Rameau constrói
um sistema para as harmonias no século ?ÇVlil, Nemann e rétis revisam o
sistema e cada um o entende de uma forma diferente no ?Çl?Ç. 5chenker, no
)ÇÇ, quer outra coisa compietamente diferente, quer enplicar a longa duração

na música, uma nota ou acorde fica soando na mente do ouvinte (olha a
sandice voltando) mesmo quando já dei≥<ou de soar Os etnomuslcóiogos
demonstram que enistem maneiras autóctones (~afaei Menezes e os
kamalurá) de teorizar a música, não é loucura apenas, a loucura ocidental
que produz desodorantes e acaba com a camada de ozônio.

Tudo isso pesa (ou devia pesar) na consciência do músico que escreve sobre
música. Vãs palavras, insossas, e condenadas à razão discurslva, que, apesar
de tudo, Insistem em serem ditas. Talvez a única defesa do músico seja
inventar um mundo à prova de música, um mundo esterilizado muslcaimente,
onde tudo seja apenas te><to, sem som e sem ouvido. Aí sim, será possível
encontrar a tranqüilIdade para falar sobre música.
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2
musica no colo

Qostarla de escrever sobre colos de prima-donas. Isso
mesmo, um traço quase que unívoco nas cantoras
solistas que as leva a aparecer em público, geralmente
à frente de orquestras e corais com ampios e fartos
decotes, através dos quais ombros e carnes adquirem
função de espetacuiaridade, quase tão cantantes
quanto suas proprietárias. A cena é composta por
elementos distintos: um vestido de gala, geralmente
iongo e de tom escuro e sóbrio, sobre o qual emerge a
nudez e a brancura européias (ou taiquaimente
orientadas), tudo isso progredindo para a configuração
compie>~a do rosto e da voz. É como se o contraste
entre a carne e o tecido, e><pusessem e dramatizassem
a própria situação da voz que se desnuda em música e
se esconde imaterial e efêmera, mero resíduo de um
corpo que vibra. Por que em teatro a nudez se firmou
como recurso enpressivo quase rotineiro e em música
a idéia de uma cantora nua é aparentemente bizarra e
improdutiva?

Vejam que o coio das cantantes é assunto compieKo,
apontando para as vicissitudes do espetácuio música,
para as te<turas que garantem ao concerto uma
compleMidade maior que a gravação, por mais
tecnoiógica que esta seja. Taivez o colo das cantantes
seja um ícone da música erudita, no meio de tantos
outros emblemas — o pódio, a batuta, a notação, o
gestuai, para citar apenas alguns — a enigir o retorno
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de um ~arthes e de sua análise das mitologias. As idéias de virtuosismo e
de intensidade e≥<pressiva encontram um denominador comum nesta mulher
que canta. 5e três tenores fazem um espetáculo com peitos desnudos, o
resultado é apenas ridícuio. [lo entanto, se nossa prima-dona usa uma gola
que lhe sobe até a goela, aí sim a coisa está errada, puritana demais, insossa,
pouco e≥pressiva. Dei≥~em aquele pescoço livre para que possa vibrar.. Por
que?

~ claro que neste detaihe do ritual erudito (o colo é erudito?) várias linhas se
entrecruzam, da história da moda até o papei social desempenhado pelas
mulheres no universo da música ao longo dos sécuios. Por e≥~emplo: por
que as mulheres foram levadas a compor menos e cantar mais? Impossível
avaliar com lisura a influência do coio sobre os processos composicionais e
sobre a Imaginação dos criadores.

Talvez a e≥~plícação seja psicanalítica e a e<pressividade da voz ecoe um apelo
bem mais infantil de aconchego e de aninhamento. entregar ouvidos e
Imaginação a essa mulher destemida que se eNpõe a reencarnar o mundo
com sua voz... O coio da cantora traduziria sua essência, seu papel e≥~pressivo,
sua missão impossível de ser o mundo por alguns momentos, vibrando
com os instrumentos da orquestra e com as vozes do coro, Hderando a
todos e sacrificando-se perante todos. Talvez seja justamente essa Idéia de
“todos” que a voz mais ambicione representar, e que o coio amplifique
através do olhar que recebe, através do que esconde e do que revela.
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3
50U teu filho bahia

5ou teu filho bahia,
e quando falo a ti, falas em mim.
Falado por ti, ouço-me,
em vozes múltiplas, polifônicas e polirrítmlcas.
5obretudo, polirrítmicas.

5ublndo no ônlbus misto do Vero Vaz,
na década de 60,
aprendi a ouvir e entender a multiplicidade como uma espécie de ética,
lá onde estava, e está, a desigualdade de destinos e oportunidades,
a desigualdade real, instalada, e a desigualdade potencial — das
intenções, planejamentos e currículos —,

estava também seu avesso, o discurso de consciência e de mãos
calejadas, um sorriso de OMalá, presença e torça moral de um outro...

5albam, portanto, todos, ainda que disso duvidem, que a 8ahla tematiza a
ética.

Não mais a ética da ordem simbólica européia, uma ética d’além-mar, ou
mesmo das matrizes africana e indígena, e sim a ética de um
deslocamento. ttica deslocada, trans-ética.

Nascida de uma ordem (ou desordem) social; absurdamente violenta.
~scrlta por sobre tudo Isso.

Foi por acaso outro o tema mais candente de Oregórlo de Mattos?
Certamente não foi degredado para ~ngoia por versos tíbios (que nunca
inventou)

[lesse mundo é mais rico o que mais rapa
Quem mais limpo se faz tem mais carepa...
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Ou ainda:

Quem dinheiro tiver pode ser papa

(Avaliem a coragem necessária para dizer isso na segunda metade do
século ≥ÇVII)

~ criticando nossas elites:

Não sabem governar sua cozinha,
[ podem governar o mundo inteiro

O mesmo pode ser dito de (astro Aives:
A praça é do povo

como o céu é do condor
e de Jorge Amado:

.a revolução é uma pátria e uma família.
[referindo-se ao destino de Pedro Bala em Capitães de Areia]

É curioso, e pode causar estranhamento, que um dos lugares mais desiguais
do mundo, um lugar onde a escravidão acabou apenas para iniciar outra
história de opressão, que esse lugar seja também um lugar gerador de ética.

~ isso só se justifica pela riqueza do encontro. A riqueza das presenças, das
heranças. Quando Caymmi diz que “a BahIa tem um Jeito que nenhuma
terra tem”, está, certamente, fazendo referência a essa marca distintiva.

É nessas presenças que consigo ver, Bahia, uma ética que atua como
substrato do encontro e da negociação entre culturas.

As nossas vivências culturais (produtos?) trazem essas marcas, são
constituídos como objetos éticos e estéticos. E nós, sujeitos desses objetos,
somos também por eles constituídos. Em vários lugares do Brasil dizem
que nós balanos não amanhecemos, estreamos. Essa brincadeira confirma
esse estado de identificação profunda entre nós e nossos objetos culturais.
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5omos muitos Caetanos, ~lls, 5e1><as, 8rowns e Dorivais...

F’ense no orgulho dever como várias das e≥<pressões culturais dos que foram
oprimidos conseguiram transcender violência e coerção, Instituindo-se como
sínteses simbólicas de nossas gentes. Como é que isso foi possível?

Se fricção houve entre o caldo verde e o acaraJé, venceu o acarajé. Se o tiro
liro-liro competiu com o Alujáde ~Kangô, venceu o alujá, a batucada, o samba,
a bossa nova, o samba reggae... — e essa história pode ser multiplicada por
mil, em cada recanto e em cada grotão. Mas, apesar disso, o tiro-uro-uro não
foi escurraçado, transmutou-se.

Lsse mecanismo pode muito bem ser entendido como uma espécie de
resistência pacífica; Oandhi poderia ter se Inspirado em nós — sendo o afoKé
que traz o seu nome um sinal de que a homenagem não é casual ou aleatória...

[la teoria sociológica moderna — Tourraine (1997:65)—, encontramos uma
tendência a abandonar a Idéia do ego como referência de racionalidade;
percebe-se que sua unidade não era senão a projeção sobre o indivíduo, da
unidade e da autoridade do sistema social, do príncipe transformado em pai
e internaBzado em normas morais. [lo ambiente do ônlbus misto de Pero
\Jaz, a idéia de um príncipe europeu projetado sobre os baianos é algo um
tanto surreal. Ou essa projeção prlncipesca finge anular as outras projeções
que lá e><Istem, oprimindo-as, ou estabelece um diálogo...

[la superfície, o teu tema bahIa, é a diversidade cultural; um olhar mais
cauteloso mostra que o verdadeiro tema é esse processo ético/estético de
encontro, de deslocamento, de ressignificações e de resistência...

Tudo Isso vem marcar de forma especial o imagInário baiano e os processos
de criação que aqui foram desenvolvidos.

O problema de uma subjetividade construída sobre matrizes distintas surge
como uma questão contemporânea na europa, mas na Bahia eia é bem
antiga. essa questão nos constitui como lugar simbólico, como gente. [lesse
sentido, talvez sejamos pós-modernos, embora, deva se observar que
houve igualdade de pesos e medidas; houve repressão, houve Identifi

/
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com a imagem do opressor, mas houve também estratégias de sobrevivência
e de superação — temos os nossos heróis caboclos do 2 de Julho.

O que temos na Bahia não é, portanto, como na Europa, uma linha de tensão
entre o horizonte da tradição e as marcas diferenciais do contemporâneo —

perdoem a simplicidade dessa síntese. Aqui há várias Unhas de tensão, várias
tradições iguaimente legítimas em potencial — umas mais legítimas, porque
mais esquecidas —, e vários horizontes. As marcas diferenciais dos criadores
refletem essa perversidade poflmorfa, essa se><ualidade (cuitural) poflmorfa.

Enquanto a ética germânica leva a formulações de um superego que diz
pela boca de Mietzsche:

“Eu fiz isto — me diz a memória.
Mão posso tê-io feito, — sustenta o meu orgulho que é meMorável.

[inaimente a memória cede.”

A versão baiana da história, ou pelo menos, a versão dessa Bahia de 5aivador
seria bem diferente: — hz mesmo, e daí?, cede o orgulho. Ou então, a
memória simplesmente não diz nada, porque é melhor não lembrar, e nem
tocar nesses assuntos...

5aímos da ética, passamos pela culturalidade polimorfa, e agora nos
deparamos com a culpa e a memória. A culpa civilizatória eniste na Bahia?
Essa cuipa germânica? A cuipa que é teorizada em Mal-Estar na Clviiização?
Ou estamos perdoados de culpa antecipadamente? Mão tendo uma referência
simbólica unificada, como poderíamos ter participado do assassinato
simbólico do Pai? Qual Pai?

[lada parece mais ionge de nossa arte que a culpa e a melancoBa, esse mai
do século.

há, todavia, no mito das águas de O>~alá (sincretizado com a lavagem do
Bonfim), tal como relata Juflo Braga, uma eMpiação de uma culpa falsamente
atribuída a OMalá (teria roubado o cavalo de ?~angô). Mas essa enpiação é
alegre e pouco culposa. Eia é revestida da euforia de ter finalmente tirado
OMalá da prisão, e da beleza de uma coesão comunitária que traz água ilmpa
para lavaras feridas de OMalá. Do outro lado, a culpa da crucifiMação. [lo hino
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do 5enhor do Bonfim cantamos “Dai-nos a graça divina, da Justiça e da
Concórdia”; estaria ecoando o tema do mito?

Ou então vejamos o clima criado por Ildáslo Tavares na seguinte pérola:

Abri as portas do mundo
E esbravejei: “Estou aquil”

O mundo me olhou sorrindo
Me perguntou: “E dai?”

Vai se virando , meu filho,
Que voltasJá dou sem fim

curando em torno do soi
Olrando em torno de mim

O “vá se virando meu fflho” é uma marca bastante baiana dessa
horizontahdade entre criadores e criaturas. Vá se virando... Minguém tem
culpa, dei≥<amos a cuipa para os outros. Mas dei≥<amos também a memória
para os outros. Como é difícil preservar a memória na Bahia! Vivemos uma
sociedade sem culpa, e com pouca memória, e esse é um dos nossos
grandes problemas, e ao mesmo tempo, uma de nossas quahdades.

Mão ter memória é estar aberto a tudo...
5empre fico pasmado com o interesse que a música da Índia desperta na
Bahia. Lia atrai milhares e milhares de pessoas. Ou a música do Oriente
Médio que o Mercado Cuitural do ano passado trouMe com tanta repercussão.
Ou a música dos Pigmeus. Ou o Jazz...

Para louvar a Bahia como ela merece, se faz necessário discutir seu futuro.
5eu futuro cultural. Entender suas teias simbálicas é mais do que necessidade
anaiítica. ~ necessidade de sobrevivência.

O que devemos fazer com o desafio dessa sociedade giobai, que apaga os
limites de antes, e que bate à nossa porta, sejá não entrou?

Redimidos das amarras conceituais que até bem pouco nos convenciam de
que a via do desenvolvimento era pela estrutura econômica de base; livres,
portanto, de todo esse vocabulário, agora pleiteamos uma discussão sobre
como desenvolver o conceito de desenvolvimento (não mais aquele
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desenvolvimento que destrói o meio ambiente e etc...). Aliás, é muito
engraçada a idéia de que o desenvolvimento quer desenvolver tudo, mas
esquece de desenvolver a si próprio...

Como cultivar a cultura nessa nova direção? Como colocar a cultura nó centro?
No centro de que? Ora, no centro de múltiplas sinapses e encruzilhadas.

5e a cultura puder canalizar essas vozes represadas pelo tempo, é puder
dei≥~ar que aqueles que falam, ou que têm potencial para falar, se reconheçam
como e>çpressões legítimas...

E o nome disso é, ninguém duvide, distribuição de poder, distribuição de
riqueza, ou, se quiserem, educação...

5e a cultura puder ser reconhecida como valor coletivo, então ela poderá
ser potencializada em interações com o mundo, revertendo a nosso favor.

— Caso contrário, as interações com o mundo vão
apenas enfatizar um modelo ultrapassado...

Estaremos além do modelo das raízes, do folclore, do clichê, do
entretenimento, do turismo débil, em direção a uma concepção de identidade
que se enriquece com o diálogo entre lugares e entre as temporalidades,
identidade flulda, multiforme...

Estaremos além do modeio que concebe a cultura como e≥~trato superior da
vida em sociedade; além do modelo que fecha a cultura no mundo acadêmico;
além do modelo populista —afinal, “o povo sabe o que quer, mas quer muito
mais do que sabe”, diz e canta o nosso Ministro da Cultura.

Essas preocupações atingem todos os que atuam no campo da cultura, e
todos os que vão percebendo a posição estratégica da cultura. A natureza
polimorfa de nossos objetos culturais servindo de base para a construção
de relações trans-regionais. A fle≥<ibilização da noção de que há centros e
periferlas estabelecidos e imutáveis, O trançado político de interagir através
de F~edes, de democratizar as informações, de projetar novos grupos e novos
valores. A fle~lbilização do poder da indústria cultural estabelecida, levando
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a a visualizar novas possibilidades. O estilo de crescimento compartilhado
entre vários parcelros. A defesa firme de uma ética do palco, da supremacia
do discurso artístico. A criação de um entre-lugar que produz e reverbera
conhecimento, e que convida os lugares estabelecidos (a academia, a mídia,
o mercado) para um saudável repensar Em suma, a construção de um
modelo de atuação cultural que vem apresentando um crescimento
constante, e que vem consolidando relações Internacionais, artísticas e
Institucionais de amplo espectro.

[lo centro de tudo, a questão educacional. É preciso formar as novas gerações
para a cultura. É preciso sintonizá-las com a autenticidade do passado
(conferida por algum presente), e com o desafio do futuro. Vemos intensa
atividade através das organizações não governamentais. Precisamos ir adiante
e envolver todos... Mão que a cultura seja a pedra de salvação, e que possa
resolver os problemas tão graves que a nossa sociedade enraizou em sI—
não devemos cultivar falsos ufanismos. Mas, sim, que ela pode e deve fazer
parte do piano de construção do sentido de co-responsabilidade, na Bahia e
no Brasil. Que ela pode ser cúmplice desse plano de mudança dos nossos
destinos.., da subversão dessa herança de desigualdade, produzindo riqueza;
da apreciação legítima das diferenças; da invenção de novas Identidades, e
de novos mercados...
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4
-~ invençao e memoria: celebraçao da diversidade

uma suíte em 7 movimentos

homenagem ao Jorge de Lima que Ernst Widmer tanto admirou...

De que se trata...

Trata-se de um mergulho de pensamento na esfera da criação,
reconhecendo Invenção e memória como processos
estruturantes, e assumindo a acuidade tenebrosa de um poema
de Jorge de Lima como guia, em busca de sínteses e de insights
reveladores de identidades almejadas e/ou construídas, a partir
do seguinte roteiro:

1. Abstrato e Epigrafe - a vastidão dos horizontes; guerra e paz
entre essas duas senhoras — invenção e memória.

2. Prelúdio Desconcertante — o problema em si; e fora de si
(vanguarda e teieoiogia...)

3. Allernande — o coito (im)possívei entre europa e bahia...

4. Corrente — o que é o compor?

5. Sarabanda — as reieituras no cenário baiano

6. t4inueto — o caso do organicismo germânico e africano

7. Giga — a vivência
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(5oneto ?QüJII)

há uns eclipses há: e há outros casos

De sementes de coisas serem outras

Rochedos esvoaçados por acasos e

&asos serem tudo, coisas todas.

Lãs de faces, madeiras invisíveis

visão de coitos entre os impossíveis,

folhas brotando de âmagos de bronze

demônios tristes, choro nas bifrontes.

Tudo é veleiro sobre as ondas íris

condores podem ser os bai><os ramos

montes boiarem, aços se delirem.

Vemos ao longe sombras e são fiámuias

Lábios sedentos, lírios com ventosas

Ódios gerando flores amorosas

1 ~ presente artigo foi concebido e apresentado como Conferência de Abertura dos

5eminários internacionais de Música da U~A, em agosto de 2002, na fleitoria. As marcas
de orafldade foram mantidas na presente versao, cujo formato desviante reflete essa
idiossincrasia.
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Abstrato e Epígrafe

Há Ufl5 eclipses há: e há outros casos
De sementes de coisas serem outras

Acorrentadas uma à outra, invenção e memória acontecem e desacontecem
na trajetória humana do universo, e quando não estão em amores, mal
escondem o ódio que as constitui e limita.

i9ochedos esvoaçados por acasos e
/~casos serem tudo, coisas todas.

[leste artigo, pretendo entreter os possíveis leitores com histórias
descone>ças, murmúrios e confabulações em torno de realidades
composicionais— mais, ou menos deilrantes —, imaginando o iuzir de
espadas da batalha entre essas duas senhoras.

5onhando com a morte de todos os registros, de todas as convenções e de
todos os estilos, a invenção se desespera, ao ver que cada um de seus
feitos depende justamente de traços de memória que a criação volatiza e
transmuta — tai como em rochedos esvoaçados, unia construção poética
cujo poder repousa sobre essa conjunção de duas memórias robustas,
mesmo que aparentemente incompatíveis, a solidez da rocha e a volatilidade
do vento; coube ao poeta inventar esses rochedos voadores e voiáteis,
Inventar o estado de espírito onde essa entidade e><iste, um estado alterado
de consciência, e como se não bastasse, eie barbariza toda a construção de
sentido feita até aí completando o verso, rochedos esvoaçados por acasos,
a firme conjunção entre rocha e vento evapora mais uma vez com essa
relativização radical das causas, ou das anti-causas, uma vez que o acaso é
de certa forma a negação da regra, da estabflidade do mundo previsível;
para piorar as coisas a Idéia de acaso vem no piurai, são aieatoriedades e
incertezas múitipias. Tudo isso nos coloca no olho de ftracão da criação
poético-composlclonai, na casa da invenção, uma musa que parece tomar
como inspiração, especiaimente com Jorge de Lima, o desafio de tudo —

estabWidade, natureza das coisas, reaildade, Deus, a quem taivez desafie —

mas que faz Isso através da concretude das possibIlIdades de memória,
ceiebrando diaieticamente tudo isso que desautoriza logo a seguir.
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Lãs de faces, madeiras invisíveis
visão de coitos entre os impossíveis,

De outro ângulo, a memória fantasia com a possibilidade de estabelecer
registros que não dependam de nenhuma marca diferencial, uma memória
e><purgada de qualquer traço característico, de qualquer gozo, de qualquer
invenção — acasos serem tudo, coisas todas, responde.

Mão pretendo recontar a história do mundo, ou da criação, mas reconheçam
que hoje, alguma história precisa ser contada, senão como saberemos
amanhã que foi hoje que nos encontramos? Mesmo que seja a história
daqueies atores que permanecem uma eternidade esperando ~odot — na
verdade uma anti-história, construída com o objetivo sutil de desmascarar
todas as outras, ou seja, desmascarar a vida, a própria capacidade de viver A
espera muda consegue esse efeito de paraksar invenção e memória — ou
taivezjustamente o contrário, tira-lhes os anteparos, os canais de circulação,
enpõe-nas cruas e nuas colocando-as em cheque, em evidência e em
desespero. E ~odot nunca chega. Alguém já fez isso em música de forma
sublime: Charles lves, em sua famosa peça sobre uma pergunta (musical e
fflosófica) não respondida ou não respondívei, quando as cordas estabelecem
um colchão de eternidade sobre o qual a pergunta feita pelo trompete
derramará sangue e ansiedade dos que a ouvem e querem respostas. 5e
querem respostas, continuação, começo, meio e fim, não se quei≥~eml A
necessidade de contar histórias é mais velha que os humanos, está no material
genético que herdamos de abelhas capazes de contar umas às outras onde
está o melhor pólem, de tartarugas que retornam às suas praias de
nascimento, vírus, mofos e bactérias. Ai daqueles que não sabem contar
histórias. E eis que começo a contar a minha...

Prelúdio Desconcertante

Mo princípio era a vanguarda... [lo princípio, digo, em 1954, era a vanguarda,
tomada aqui como índice de algo abrangente, uma cultura de prógonos (e
de seus epígonos), uma época de ouro. Aqui estávamos, nós mesmos,
representados pelos nossos ancestrais simbóflcos e jurássicos, enquanto
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Edgard 5antos criava um 5eminários Internacionais de Música, um 51M
vibrante e sonoro para a instaiação em nosso meio de todo o processo que
deu no que deu, em nós, hoje — tai como em sementes de coisas serem
outras, essa mánima, ou anti-má~<ima, que o poema ceiebra e que tanto se
aphca ao organicismo musicai em si, à microfísica da invenção musical, ao
corte e recorte de idéias temáticas ou simplesmente teimosas, como ao
organicismo das instituições, a macro-poiítica de misérias e de deiícias de
sermos o que somos — em outras palavras, a madeira Invisível de nossa
memória e≥çistenciai.

Ao que tudo indica, o absurdo’ iógico dessa construção — há casos de semente
de coisas serem outras —, comporta horizontes os mais vastos, entre te≥<tos e
conte≥<tos múltipios. [lada mais teleoiógico que uma semente, mas em
semente de coisas serem outras a teleologia se esvoaça que nem rochedo...

O que é semente de que? nesses tempos pós-modernos?

Prefiro voitar ao tempo do ‘isso ou aquilo’, antes da queda do muro, quando
aiguém disse com bastante humor: “as vítimas do capita Usmo fazem objeção
ao comunismo, simpiesmente porque não podem comprá-io” (&ün, 1986,
p. 70). 5e houvesse a possibhidade, os Lstados Unidos certamente
comprariam um pouco de comunismo. 5travinsfiy um pouco de 5chõnberg,
5ão F’auio um pouco de 8ahia. F’arado<os em movimento.

Má várias e≥<phcações piausíveis para o fato de que uma sociedade capitalista
deseje comprar um pouco de comunismo. Talvez um dos grandes defeitos
do capitalismo seja a incapacidade de abohr a cuipa por gerar desiguaidade e
miséria intoierávei logo ah. Não se trata de sucessão de economias, mas
sucessão de estados éticos, O comunismo foi criado com ares de vanguarda
e de invenção. Representava a ética em concretude, “um movimento de
recriação internacionai do homem, a fim de que eie pudesse e>~plorar todas
as suas potências e os meandros de sua racionalidade”.

Não se podendo comprá-io, resolveu-se matá-lo.., com a ajuda inestimávei
dos protagonistas soviéticos, que tinham um modelo que enplicava tudo,
menos a própria sociedade onde, por acaso, nasceram, ou se esvoaçaram
(Oiannotti, 2001).
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Talvez estejamos caminhando agora, na chamada pós-modernidade
giobalizada, para um capitalismo redimido de culpa, um capitalismo que não
deseja comprar mais comunismo algum — nenhuma ética desejada —

apenas obter um upgrade. Um capitalismo que já não convoca como alter-
ego outro sistema ideológico, apenas o terror.

Que espécie de educação ou deseducação estaremos praticando daqui para
a frente? Estamos preparados para aceitar o esquecimento do compromisso
com relação à formação do espírito, uma e><pressão que, aliás, já soa
convenientemente ultrapassada? Que espécie de comunidade musical
estaremos plantando? Que espécie de ideal sonoro? Que espécie de espírito
ou de upgrade nos convoca?

De quaiquer sorte, essa não é e≥Katamente a maneira de contar minha história.
rol apenas uma introdução e>’~cêntrica, um pré-lúdio, um caso eMemplar de
como duas mentalidades negociam coisas impossíveis entre si. Uma forma
de sacudir a poeira de qualquer discurso anpônico2 que por acaso estivesse
entrincheirado nas e>~pectativas de alguns de vocês. Aqui ou na China o nosso
problema também é o desafio de compor um discurso. De quebrar a forma,
sem perder a ternura. Afinal, somos uma sociedade de cientistas da arte e o
gesto pasteurizado das comunicações de pesquisa: proficiente, objetivo e inútfl
como atitude composicional, não nos edificaria hoje.

Ao fim e ao cabo, traçaria, e traço, um paralelo com a Dahia dos anos
cinqúenta, que almejou comprar um pouco de Europa para si. A 8ahia de
Ldgard 5antos, que fundou, aqui mesmo nessa ~eitoria, uma escola
conservatório de índole claramente germânica.

O que significa, bahia, desejar comprar um pouco de europa para si?

Z Associação liacionai de Pós-Oraduação e Pesquisa em Música: onde, durante um certo

tempo, macaquear os encontros (e cacoetes) de uma ciência bastante tradicional foi
considerado, por alguns, o grande salto de quaNdade da pesquisa musical brasileira.

Invenção e Memória 23



Aliemande

Uma visão de coito entre os impossíveis...

Mas que poeta sujo e perversol Que poeta indecentel Vem poetinha, vem...

Ou perversa é a natureza da própria invenção e a sina das memórias? Quem,
por acaso, conseguiu esquecer das primeiras libidinagens? E qual o sonho
maior? Mão é por acaso um sonho de ser? 5<istiria invenção sem esse afã
de tornar-se? [≥<istiria invenção sem esse impossível coito entre o que somos
e o que abertamente ou secretamente idealizamos?

Ma verdade que coitos são esses que agora insisto em visualizar entre sabe-
se lá que categorias conceltuais; pois já não se trata de formiguinhas e
elefantes, ou duos de tuba e flautim, associações torpes e vulgares; trata-
se de coisas sérias e absurdas, quem sabe sublimes como a própria
celebração impossível da invenção e da memória, quem sabe científicas
como o ideal de entender o outro cultural, e muitas outras coisas mais
concretas que deiMo em aberto para a fértil Imaginação dos que me ouvem...

E esse poemlnha safado vai me conduzindo pela mão, cegueira com cegueira
poética Iluminando possíveis destinos. Uma coisa é certa: quem cria deseja;
também quem inventa; e principalmente quem lembra. 5obre a causa do
desejo, e das narrativas, vemos sombras ao longe...

Com relação ao tema central dessa fala, trata-se do coito entre a bahia e a
europa — entre esta periferia e os centros do mundo — uma transação
secular. Trata-se da relação entre esse desejo de comprar um pouco de
europa para si, superando o atlântico — meandros da produção intelectual
e composicional. O sentimento de ser zona de periferia das matrizes do
mundo, e ainda assim, uma certa esperança de ser melhor, mais sensual,
autêntica, abençoada por Deus e pela natureza...

Ou seja: a bahia como um espaço de tensão permanente entre tradição e
inovação, metrópole e periferia, preconceito e lconoclastia, anarquia e apego
às tradições, breguice e ufanismo onipotente... gerando um campo de forças,
e em torno dele, atitudes básicas de criação que se distinguem e se misturam
de forma contínua: rupturas, releituras e permanências.3
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Trata-se também do diálogo impossível entre as matrizes culturais que aqui
interagem. Longe da Idéia de uma celebração inocente de diversidades que
por acaso se esvoaçaram por aqui, nós vemos é o paradoKo desses coitos
seculares e impossíveis entre áfrica, europa e índios. Por mais hábeis que
sejam os de origem [~etu na conservação de suas tradições, o que tivemos
foi uma violência cultural enorme. De uma cultura de elite para os submundos
da bahia, os morros, os lugares escondidos da polída e do poder. Os índios,
cuja cultura ecológica precisou esperar que o ocidente ameaçasse destruir
o próprio planeta para ver seus valores entronizados, agora que quase foram
completamente dizimados. E a tragédia do próprio tiroliroflro, que uma vez
aqui, precisou se impor diante de tanta pujança alheia.

È possível constatar a e><lstêncla, em vários estilos balanos — de Caymmi a
Lindembergue Cardoso —, de um destJnal~ho externo Implícito, cosmopolita, não
periférico — alguém que supostamente irá reconhecer o valor de nossos feitos;

Esse ouvido alheio e neutro que nos ouvirá um dia, e que já ouve de fato na
concretude de cada obra, daria margens a uma verdadeira geografia da arte
musical baiana; impõe ao protagonista da composição um lugar de fala;
uma distância centro-periferia e os comentários dessa relação.4

Má também um outro destinatário — este, nativo — a quem se pede
identificação com as coisas nossas, as ousadias e doçuras praticadas. Meste
caso, a comunicação é daqui para aqui mesmo.

rio ambiente pós-moderno, a diversidade multiplicada ameaça ridicularizar a velha questão centro-
- perIferia, ou, pelo menos, a tradicional formatação da mesma.

,% rigor, toda a tradição musical do Ocidente repousa sobre algum destinatário impilcito que
promoverá a slbtese entre o que está sendo apresentado e tudo aquilo que se precisa ultrapassar para
se estabelecer como diferença sIgnificativa. 5ão os coltos da intertextualidade recentemente acalentados
com relação à literatura.
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há Inegavelmente uma fome de testemunhas abalizadas ou simplesmente
solidárias; os musicólogos muitas vezes e≥<citam essa e>~pectatlva. Aí
caberiam vários estudos sobre a presença desses destinatários em obras
de compositores baianos. 5ão esperanças de pertencimento: à elite
vanguardista da ~uropa, ao calor do populacho local, ao afago da mídia.

Daí para imaginar uma zona neutra não custa; ou seja, e<empios de feitos e
feitores que ignoraram solenemente essa paçoca, que navegaram
desdenhosamente com relação a esse mito de enistência. Mas pode procurar
com afinco que essa ignorância é ensaiada.

De forma mais específica, estamos tratando da refleNão sobre a incidência
disso tudo em nossos destinos musicais, via seminários de música da ufba,
onde absorvi, ao longo do tempo, a perspectiva dos compositores, e é assim
que sou visto e entendido por aí a fora.’

Quando falo sobre os processos de criação — firmemente apoiados em
invenção e memória — é com tais credenciais que me ouvem. Mas esse
protagonista que aqui represento não está imune com relação ao coito
impossível. Muito peio contrário, é filho do dito cujo. Se a escola se pôs a
formar compositores, o que é que isso significa de fato? A categoria
compositor recebe algum eflw.ço, algum miasma, de categorias não
ocidentais? Ou somos os filhos desterrados de beethoven com Schõnberg,
os flihos desse arquétipo europeu cristalizado a partir da renascença, um
criador individual que luta com moinhos de vento e de invento para erigir
seu rochedo próprio, seu nome, sua bandeira, seu estilo...?

A reiatlvização em tela é de natureza radical. Agir como o compositor do
diploma, estar à altura das e≥<pectativas do sistema de valores celebrados

Já que estamos ftlando de coltos, l~z-se necessário comentar a intensa miscigenação que por aqui
ocorreu. [la segunda parte do século ?ÇiK aportou no Drasfi uma curiosa missão científica, ilderada peio
naturalista francês ~gassiz, recém acoihido em ttarvard, e financiada por associações de fazendeiros
americanos sufistas e endinhefrados, cujo propósito pofitico era demonstrar que a mistura de raças era
um desastre genético. Participou da expedição ojovem Wfihiam James, notávei flindadorda pslcoiogla,
que relatou em seu diário a estranha metodoiogia do Protessor Agassiz que mesmo obcecado pela
idéia de provar a degenerescência das raças pela mistura, em dois tempos estava ffizendo prolongadas
sessões de entrevista e fotografia com mamelucas sapecas do Pará.
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pelos caminhos formais de reconhecimento do compositor, pode ser um
empecilho estrutural para a imersão nos sistemas de valores das micro
culturas locais. Que fazer?

Ou talvez sejamos uma raça de minl-heróis, que sobrevivem ao fardo dessas
e≥<pectatlvas loucas, que depois de muito suor e algum desespero conseguem
uma ressignificação desse impulso de nascimento, transformando-o em coisa
fértil por aqui, que geralmente vai considerada um desvio, um bico, coisa
menor de sobrevivência. [todo esse raciocínio pode facilmente ser transposto
para os casos do intérprete, do musicólogo e do educador].

Que faremos nós, centena e meia de compositores formados ao longo
desses quarenta e tantos anos nessa respeitável mansão?

a) cumpriremos nossos desígnios Ideais e concretizaremos as profecias
inerentes ao nosso grau (não é assim que se diz?). ~undaremos o sempre
novo ~rupo dos Compositores da bahia.

b) migraremos para a música popular (uma ficcção que apenas e><iste)
onde ficaremos ricos e famosos como Tomzé, que nem tão rico nem tão
famoso assim é.

c) dedicaremos nosso sangue e suor ao ensino das novas gerações:
que farão o que mesmo?

d) compraremos um sítio e plantaremos coisas naturais Qá foi um ideal);
regeremos corais em empresas conscientes de suas missões socIais;
abriremos uma escola de música ou uma consuitoria em informática;
estudaremos etnomusicoiogia.

e) Ou quem sabe: seremos fermento de um novo modelo... (mas qual?
— eis a questão).

Aproveito o clima de perguntação para me perguntar que relação desenvolvi
com o autor ou autores, se é que enistem, dos ritmos afro-baianos? 5ou
parceiro daquele que imaginou o alujá de ?Kangô, mas que persona é essa
sobre a qual não podemos projetar as e>~pectativas de sempre? Os nossos
sistemas do compor resistIriam à eliminação da autoria individual como
premissa?
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Como é que se concilia o que se vive no berço, o que se vive de coletivo
nessa cidade, e os ideais composiclonais aqui aportados desde sempre,
especialmente a partir de 1954?

Como é que os ideais da vanguarda vão incidir sobre o território latIno-
americano? a) sobre as múltiplas fendas do tecido social frouno e assimétrico
que por aqui foi sendo tecido? b) sobre as potencialidades e delícias daqui?

Se por um lado estava no programa a desistência das formas sensorlais do
passado, por outro, se acumulava a ânsia e a necessidade política de conceder
atenção aos saberes e sociabllidades desenvolvidos em uma miríade de
micro culturas locais, verdadeiras fábricas de interação e de negociação entre
as matrizes formadoras de nossa civilização.

rorçado a imaginar linhas de desenvolvimento de uma poética musical baiana,
espremi recentemente o cerebelo e cheguei a visualizar alguns veios
temáticos:

a) uma ampla estrada dedicada à tendência anarquista e iconoclasta: de
~5regórlo a Widmer; quem poderia prever um roqueiro que nem Raul
SelMas? Por quais vias gregorianas Raul 5e1≥<as constrói o seu atribulado,
cômico, mas absolutamente autêntico, da-sem?

b) uma crítica sempre ferrenha a sinais de intelectualismo artificial e
capenga: aparentemente ser baiano é não se levar a sério ao ponto da
sisudez, como se soubéssemos que a Corte fica longe.

c) um favorecimento do barroco, ou do barroquismo, como ideal estético,
uma e>~altação da mistura e do exagero e uma avidez por espetacularidade,
enfatizando o domínio do rítmico e da sensualidade (o desengonçado na
Bahia é anátema).

d)curiosamente, a tendência contrária: o cultivo do organicismo, da
simplicidade econômica dos meios.

e) e ainda: o cuitivo e celebração de tradições antigas e recentes.

Entre pedantes e populistas busca-se com afinco a construção de uma
autenticidade distintiva...
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Corrente

Folhas brotando de âmagos de bronze
demônios tristes, choro nas bífrontes

O que é compor? Que modelo cognitivo estaríamos dispostos a aceitar como
representativo dessa atividade? Mas será que o cognitivo daria conta do
compor?

“O músico elabora a canção tal como o oleiro manipula o barro”, disse
Ornitoparchus, ainda no sécuio ?~Vl — Cf. Verand (1949). Mas há uma
respeitável tradição de pensamento que associa o compor à formulação de
problemas — nem sempre de barro. l’robiemas. F\ deiícia dos problemas.
Bastante aceitável, desde que observemos que o problema composicional
não precisa ser aquela entidade cartesiana que se infiltrou na pesquisa
científica. Talvez até houvesse espaço para sugerir que a problematização
em arte é a matriz de racionalidade de onde pôde nascer a ciência.

O problema composicional precisa e><istir no nível sensorial, no nível da
vivência musical. ~ e><istência problemauzada, ou simplesmente, e≥~istêncla.
i~ bem da verdade, trata-se da construção de coerência e de lógica musicais
— e dialeticamente, da construção de desordem e parado≥~os. Quem quiser
que se ponha a definir o que vem a ser lógica musical.

Mas fiquemos com o mínimo:

o conceito de problema — e de eKpectatlva, e>~pectatlva de e≥çistência,
e≥<pectatlva de escapar da morte, e≥~pectativa de gozo...— conceito este
que está na base da possibilidade de construir diversidade e significação —

sem as quais não pode haver um antes e um depois—, e que se alimenta
diretamente da invenção e da memória.

5e houve um seio materno, a memória sabe e quase que se moida a ele, só
enxerga isso; desafia qualquer invenção...

Messe sentido, a composição poderia ser entendida como uma arte de
construção do outro. Cerebração da diversidade. Corporificação da
diversidade. frsse outro que emerge da invenção pelo crivo da memória.
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Lsse outro da fantasia, que muitas vezes não é outro nem nada, apenas o
retorno de si mesmo, pseudópodes, o seio da mamãe, mamado ou
simplesmente alucinado como seio psíquico, ancestralidades recalcadas ou
simplesmente esquecidas.

O compor sobrevive através da possibilidade de estranhamento, é sempre
ético pela invenção e êmico pela memória.

Se uma construção composicional é forte o suficiente, ela representa uma
ameaça. Lia ameaça a maneira como o ouvinte pensa, como ama, teme e
em suma, como é (Koger 500le, apud 8loom, 1999, p. 15). Sendo assim, o
contato com música forte só pode acontecer em condições de defesa mútua,
porque somente a força é memorável. A capacidade de ferir está na base da
longevidade da cicatrização. A liberdade de sentido é fruto de um combate,
mesmo que poético (Bioom, 1999, p5).

Ou seja, não e>iste composição sem desconstrução. L o objeto pode ser
música ou o desafio de pensar instituições.

t através dessa corrente de unidades de significação e de diversificação que
o tempo passa em música. Mo plano da economia de energia auditiva surge
dessa forma a necessidade de uma unidade de significação (sintático
semântica).

O conceito de motivo é que representa ciaramente essa micro-física, sendo
um derivado direto do problema composicional, uma inquietação, um conflito,
como quer Schõnberg, uma base para a criação de uma linha de coerências
conectivas.

Quando o poeta diz rochedos e5voaçado5 está cravando uma marca que
alinhará o discurso e as eMpectativas de criação. L quando tomo esse poema
como guia devo produzir um discurso arrebatado, pronto para o
esvoaçamento, como se tomasse essas páginas pela mão e as atirasse para

• cima para ver como aterrissam no carpete da reitoria.

Organicismos ou estruturalismos absolutos, não estarão preparados para
transições radicais como essas entre folhas e bronze... [que análise motívica
poderia dar conta do rebolado?]
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rolhas de bronze e bronze vegetal: tais idéias traduziriam de forma poética
os impasses e as possibilidades da criação musical neste interregno da bahia
e do brasil; Idéias que podem ser tomadas como alegoria da vivência de
criação entre nós (ou, pelo menos, de marcas distintivas, veemências...).

O que poderia estar sendo dito? A obra aqui, mais que em outros lugares —

se origina de um colto entre Impossíveis — nasce de um absurdõ; quem
está preparado para lidar com essa transição tentural do bronze à lama? Que
veios temáticos poderiam ser enfei≥<ados por essa condição eKlstencial?

Mas, vale a pena lembrar, que o problema da invenção e da memória não
pode ser circunscrito, como quer a solução formalista, ao campo de criação
— esse espaço mental ‘auditivo’ onde se visualizam objetos sonoros,
fragmentos e materiais os mais diversos, em busca de concatenações e
te≥<turas. O campo de criação já comporta em si escolhas prévias, uma
maneira de ver as coisas, de ser alguém, uma visada, um protagonista. O
desafio de abordar de forma radical a questão da diversidade não é apenas o
desafio de avaliar representações mentais, transborda para o nível das
vivências, aprc»<lmando — mas ao mesmo tempo distinguindo de forma
incisiva — níveis de ação e de e><istência:

• o fazer composicional e o fizer antropológico (via etnomusicologia),

• o ser da obra (fruição e interpretação) e o ser de sua invenção (polesis).

[lo âmago: a questão da Identidade e do pertencimento. A composição
identitária, se assim quiserem.

Tal como numa corrente, podemos evocar momentos representativos de
uma série de modos de ser-compor ao longo da história que nos constituiu
como ~scoia:

1. A vanguarda na bahia a partir de 1954 @‘ulo Brandão faz palestra sobre
dodecafonismo); [~oellreutter, o introdutor do dodecafonismo no Brasil leciona
composição a poucos alunos; a vanguarda como oposição radical ao
nacionalismo na esteira das polêmicas iniciadas nos anos 40; entronização
do novo, pensado a partir da temporaBdade européia, mas tratado como se
fosse universal...
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2. Wldmer escreve o Divertimento li-Coco, primeira obra onde um diálogo
consistente entre suas artimanhas composicionais elaboradas desde o início
dos 50 e materiais locais, vai sendo construído. 5eus alunos dedicam atenção
considerável a arranjos-composições para o Madrigal. Lnploram cores
regionais. ~m 19650 ~iCB diz que está principalmente contra todo e qualquer
princípio declarado. [ssa anti-má><ima produz o≥~igênio e marcas distintivas
de balanidade. Má registros de que alabês do candomblé visitam os
Seminários de Música; Olga de Alaketu dança na l~eitorla; Milton comes
homenagela (astro Alves e usa atabaques em sua obra Navios Negreiros;
Má uma polêmica acirrada entre um membro do Júri da II Apresentação de
Compositores da Bahia (Bruno Kiefer) e alunos de composição que dela
participaram, sobre a vinculação com relação às raízes brasileiras e baianas.
remando Cerqueira responde ao patrulhamento, Indagando sobre o
preconceito de se achar que vanguarda legítima não poderia ser produzida
na América Latina (ou em outras perlferias, acrescenta Maceda); Tomzé migra
para a esfera popular e estoura com o tropicalismo. Lindembergue Cardoso
constrói um tipo-Identidade que reverbera com facilidade na mídia. F’assam
se anos e anos e não eniste nenhuma maneira de estudar de forma
sistemática música popular ou música das culturas locais nos 5eminários de
Música, então escola de Música e Artes Cênicas

3. ~m 1976 produz-se um curioso documento: Criação artística a partir de
uma nova síntese dos valores culturais autóctones. Assinado por frrnst
Vildmer como Vice-Diretor em enercíclo, provavelmente fruto de consultas
a um grupo de docentes. Pretende ser um plano quadrienal de pesquIsa.
Almeja a “reformulação de uma atitude generalizada entre pesqulsadores,
artistas e educadores que buscam nas manifestações culturais regionais o
‘aproveitamento’ de elementos que, pela sua ocorrência ou evidência mais
surpreendente, foram julgados ‘característicos’, acreditando-se
erroneamente que tais elementos (enótlcos?), retirados do seu contento
(sócio-estético-cultural), continuariam, graças a tais ‘características’,
mantendo sua original e genuína significação”. Alas surge uma teoria
enplíclta sobre o tratamento da diversidade, via Invenção e memória. Ao
invés do culto do enótlco pretende-se “um estudo profundo dos materiais,
anterior a qualquer tentativa de retomá-los e utilizá-los criativamente”. Trata
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sede uma redenção pela profundidade? O estudo profundo afasta o fantasma
do folclorismo e da superficlalldade retrógrada? Continua-se: “buscando-se
com tal aprofundamento aquelas relações e aspectos mais íntimos dos
elementos que, uma vez constatados e vivenciados [meu grifo], possam
ser definidos como as mais autênticas possibilidades de uma retomada criativa
dos objetos (materiais e estruturas) cuiturais regionais”

interessa sobretudo no te~sto a legitimação da releitura como atitude
composicionai, denominada de ‘retomada criativa’, algo que dez anos antes
talvez fosse sufocado peia pressão vanguardista, mesmo com o grito do é
proibido proibir — Widmer não falou sobre nada disso em I~oma, em 1972,
onde deu prioridade aos “avanços” locais. Outra coisa, a vivência como critério
de constatação da reievâncla da releltura. Que vivência é essa? O que está
sendo preconizando, uma atitude de campo (duvido...) ou o fino trato de um
garimpo esclarecido?

O horizonte de pesquisa das análise de obras de Vjidmer e de outros
membros do ~CB mostra que esse programa adquire concretude em obras
do próprio Widmer, em obras de Lindembergue Cardoso, remando Cerqueira,
Jamary Ohveira. As minhas obras da última década também caminham nessa
direção, a mais conhecida sendo o t~totô do L’hornme armè op. 39.

4. A partir dos 90: a criação de uma área de concentração voltada para o
estudo da música em cultura, através do Mestrado em Música (1990). Uma
apro><lmação graduai, mas contínua, das temáticas relacionadas à chamada
música popuiar Uma zona de respiração da área de música em direção às
temáticas que reverberam nas Ciências Humanas. O reencontro de discursos.
A percepção das Idiossincrasias da área de música, e por aí vai.

Houve impacto desses estudos sobre a produção composiclonai, sobre a
formatação mentai dos compositores e dos etnomusicóiogos? Qual a
natureza da ação etnomusicoióglca? (Uso esse termo esdrú>’~uio para
evidenciar a dificuidade de nomear esse leque de fazeres e de posturas que
não é enatamente nada que as outras três sub-áreas pratiquem — educar,
compor, Interpretar).

O que diz a etno à composição? Diz sem titubeio, que há toda uma
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aparelhagem ideológica em funcionamento na academia com relação à
manufatura de compositores, e para dizer isso se apóia na natureza bastante
distinta dos vários contentos abordados...

O que diz a composição à etno?

Diz, com 5eeger, que a formulação do discurso etnomusicoiógico é de
natureza composicionai, e aponta para o parado≥<o de uma redenção dos
conte≥~tos nativos por estratégias conceituais (e composicionais) originadas
na europa.

Sarabanda

Tudo é veleiro sobre as ondas íris
condores podem ser os baixos ramos

montes boiarern, aços se delirem.

[spero haver demonstrado, que bem além de tema de conferência, esses
nossos assuntos se oferecem como plataforma de pesquisa para uma equipe
de compositores e musicólogos, lembrando que, identidade pode e deve
ser pesquisada como fato e como conjectura esciarecida, ou seja, arte,
fantasia, composição.

Mão tenho o menor receio em afirmar que os caminhos composicionais
baianos apresentam evidências inequívocas de vaiorização das possibflidades
de releituras. Todo o trabalho anaiítico desenvolvido até o momento reforça
essa afirmação — seja em Widmer, Lindembergue Cardoso ou remando
Cerqueira.

Messas situações, o compositor trilha caminhos de natureza investigativa,
relacionados ao interesse peio estudo da música em cuitura. Aquilo que
Viidmer descrevia em 1976 como ‘retomada criativa’, talvez seja meihor
concebido como a produção de uma encenação musical e identitária, uma
negociação possível entre materiais e sistemas musicais distintos, colocados
numa mesma raia, numa mesma onda — tudo é veleiro sobre as ondas íris,
disse o poeta, as ondas da visão, da luz, creio eu.
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O que Wldmer opera com as suas estratégias octatônicas é um bom e≥’~empIo
disso. Ao descobrir esse limbo por e>’celência, esse jeito de ser tonal, atonal,
modal, serial ou o escambau, Vdidmer goza afirmando a relativização de tudo
— montes bolarem, aços se delirem — sem desfazer uma crença profunda
na concatenação orgânica das idéias musicais. Trata-se de carnavallzação
pura, na medida em que afirma simultaneamente que uma ordem simbólica
eKiste e não e><lste. A releitura admite várias verdades; e desentrona cada
uma delas ao relativizá-las.

Mas qual a eMata dimensão, quais as marcas distintivas de identidade
produzidas pelo dIscurso composicional gerado aqui nesta sala ao longo dos
últimos cinqüenta anos? Imagine uma bahia sem Vjidmer, 5metak, Milton
Oomes, Lindembergue Cardoso, remando Cerqueira, Jamary OliveIra, Agnaldo
RIbeIro e sem tantos outros. Passe uma borracha. O resultado não é multo
diferente do que pensa o cidadão médio (aliás, uma abstração impossível
para a ciência cognitiva baiana).

A escola tem duas alternativas: compartilhar com a mídia selvagem a
Ignorância de tudo que foi feito e reinventar as rodas... Ou mergulhar para
dar voz a esse esforço de eslstêncla composlcional, interpretando seu esforço
de construção identitária.

Minueto

Vemos ao longe sombras e são flâmulas

Os organiclsmos germânico e africano. Atraído pela pujança de superfície da
música afro-baiana, passo a cogitar sobre sua coerência estrutural.

O conjunto dos padrões rítmicos utilizados por Numpi e Lê apresenta um
grau de coerência auditiva espantoso. Descobre-se pouco a pouco que todos
os padrões são construídos pela aditividade de durações de 1 ou ? unidades.

Descobre-se que as proporções são de grande importâncIa nesse unIverso,
e que reverberam slmbologias.
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Mo Alujá de ~~angô, são doze pulsos, submetidos a uma proporção básica:6

2+2+1+2+2+2+1...

A utilização dessa metodologia de análise de proporções permite comparar
o Alujá com o Dará (de lansã) e perceber que ocorre uma intensificação da
estrutura, respeitando-sé o contorno: 2+2+1+2+1. F’ensando numa
estrutura como parente da outra, o que identificamos é uma operação de
compressão.

Já na direção do Kabiia e doflexá ocorre o inverso. Uma dilatação do tempo,
passando para 16 pulsos. Mo caso do Nabila: 2+1+2+2+2+2+2+1+2.
Vejam que há essa seção intermediária toda flutuante, com as duas
articulações nas pontas do gesto rítmico.

O resumo da ópera é o seguinte: estamos lidando com uma sofisticada
construção composiclonal sistêmica. As escoihas rítmicas evidenciam
combinações sutis de durações e proporções, planejamento cuidadoso de
interações métricas e rítmicas, compressões, aumentações e até mesmo
rotações é possível identificar no esquema de durações. Tudo isso antecede
de séculos a tentativa vanguardista do Século ?QÇ de construir o time-polnt
.series por e>~empio, ou seja, de autonomizar o campo das relações temporais
como campo de criação sistemática. Messe sentido, de forma metafórica,
podemos dizer que a África foi seriai avant la Iettre. O que dá novas cores à
afirmação de que civilizou o Brasil pela estética. ~omos civilizados por uma
estética da seriahzação, absolutamente sensorial sem perder de vista os
critérios de racionalidade, se é que podemos rejuvenescer o conceito de
serlalismo, estendendo-o a esses verdadeiros acarajés sonoros que são os
padrões afro-baianos.

Messa perspectiva, a negociação entre materiais e sistemas que aqui vem
ocorrendo de diversas maneiras ganha uma roupagem diferenciada. Mão é
apenas a pujança da superfície que nos atrai, mas também a pujança da

Para acompanhar meihora anállseconferlr ‘Composlçáo e Idenildade
Cultural na 8ahla, adrante.
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estrutura. As apropriações superficiais traem o que há de melhor no diálogo
com a afro-bahia. [lão se trata, portanto, de improvisar uns batuques, mas
de pensar sistemas onde o diálogo pudesse acontecer com respeito mútuo
e dignidade.

Qi(n)ga

Lábios sedentos, lírios com ventosas
Ódios gerando flores amorosas

Taivez um dia a universidade aprenda a gingar.

Taivez possamos visualizar outro para-digma ou contra-dogma:Já não importa
ser epígono/prógono, e além disso, ninguém consegue

não há evidências de que, o estudo sistemático do outro iniciado com a
saga dos trobiandenses, tenha melhorado em termos globais esse tal outro:
porque escarafunchá-lo ainda uma vez com a mesma metodologia?

Agora trata-se de acompanhar aqueles que de repente aprendem...

a e≥çceiência do tornar-se invisívei,

do empréstimo de vozes a outros que não a tinham,

uma ciranda,

globalização de bai≥c para cima, dizia Mflton Santos.

Depois de prógonos e seus epígonos, e da redenção pelo aprofundamento
sobre o discurso autóctone, o que deveria nortear nossa comunidade
musicai? Que ego-ideai gostaríamos de inaugurar nesse novo sécuio? O
que faremos para não virarmos um e,<-rochedo esvoaçado?

Se isso fosse apenas uma história que está sendo contada— e é—, depois
dos epígonos e da redenção pelo mergulho aproftndado, viria a época da
vivência. Uma época de esperanças na articuiação que porventura possamos
construir
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Articulações internas e eMternas: desinflamação dos ódios profissionais,
feridas sinceras da luta de ‘iluminados’ por ser Invenção e memória de uma
amabilidade universitária... !conomla cooperativa. Busca solidária de recursos.
Universidade como diálogo entre categorias vivenciais de investigadores
êmicos e éticos.

Currículo como uma florescência dessas raízes.

Lírios com ventosas ou flores amorosas?

Que vivam os 5eminários de Música!

E nós, que viveremos através deies, veremos.
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5
Quem poderia se proibir de continuar pensando a

música, depois que esta silencia?

O apelo da atividade analítica em música — e também sua justificativa
epistemológica1 — tem sido freqüentemente associados à capacidade de
entender o mundo como sistema, gerando dessa forma uma tentadora
promessa de cientificidade, cujas marcas mais ostensivas surgem com o
advento da Musikwissenschaft (musicologia, literalmente, ciência da música),
na segunda metade do século ?Çl?Ç, e se desenrolam no âmbito do paradigma
estruturai-organicista — perspectiva de inegável comple≥<idade e eiaboraçã&
— que tem sido freqüentemente denunciada por sua tendência formalista
ou ‘laboratorial’, tendo dominado boa parte do pensamento musical do século

O poder e><plicativo dos sistemas analíticos tem ocupado quase toda a cena,
tendendo a ofuscar uma dimensão estética fundamental do próprio processo.
Há, na verdade, uma beleza especial no desafio da conjugação entre sons e
idéias, e essa beleza — no sentido esculpido por Heidegger —, longe de
responder ao esquema tradicional da estética da sensibilidade4, não seria a

1 ~ propósito, vale a pena perguntar: O que legitima uma análise?
2 Reúne os enfoques que cultivam a convicçáo da existência autónoma de es~’uturas
musicais (5chenher e Teoria dos Conjuntos por exemplo) e os que se relacionam com
a metáfora do desenvolvimento orgânico a partir de células motlvicas.
3 Os analistas se pautaram multo mais pelo Erklãren (e,çpllcar) positivista do que pelo
Verstehen (compreender) dasclénclasculturals, laicomo DLlU,eyasconcebla, amarradas
à noção de ‘entendimento mútuo’, que estaria na base do estudo da cIência histórica,
da economia, da literatura, das artes..,
4 Em A Origem da Obra de Arte, l-leidegger (1977) abandona a estética do belo, em
~vorde um entendimento da obra de arte como ‘coisa’: “A essência da arte seria então
o pór-se-em-obra da verdade do ente. Até aqui, a arte tinha a ver com o Delo e a
beleza, e não com a verdade.”
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periferia do fenômeno artístico, multo pelo contrário, seria seu núcleo, o
lugar onde a verdade se manifesta. 5endo assim, caberia observar que pensar
sobre música é tão bonito quanto ouvi-la. As vezes, ainda mais.5 O prazer da
análise, e eis aí uma justificativa e tanto, é o prazer do acesso a essa beleza
conquistada através do confronto, e do diálogo, entre o que se ouve e o que
se pensa.6

lia verdade, o que se costuma descrever como ‘audição’ de música envolve,
em grande medida, atividades pensantes. Multo mais que arte — ars, que
implica em habilidade, no sentido de ser capaz de fazer algo — a música é
uma modalidade de pensamento, afirma Mans Heiler (1979). ~ pensando
música que se ouve música. Pensar/ouvir e ‘pensar sobre’ — isto é, trazer a
música à memória, evocá-la, escarafunchá-ia — são atividades correlatas,
são fases igualmente legítimas de um mesmo processo, ou, se quiserem,
dimensões da vida auditiva e especulativa que nos caracteriza como espécie
e como culturas.

Além disso, são atividades que se realimentam, formando ciclos: o ‘pensar
sobre’ e>çige novas audições, as audições desencadeiam novos pensamentos
— uma espiral, diriam alguns educadores musicais. Quem poderia se proibir
de continuar pensando a música depois que esta silencia? Quem poderia se
proibir de recebê-la com um repertório de e≥~pectativas previamente
internalizadas? Olhada com rigor, a própria memória revela-se como feito
Interpretativo’, e, portanto, analítico. Da mesma forma, a percepção.’

5endo assim, toda a cientificidade prometida pela ‘resolução do todo analítico
a suas partes constituintes’ — tradicional definição de análise, que aliás,
esquece de comentar a síntese, o processo oposto que sucede de imediato
a decomposlção,Justiflcando-a —, pois bem, essa resolução, opera em função
de uma sedução prévia, que nasce da própria eMperlência musical, e de um
quadro de referência bem mais compie>o do que a situação laboratorial típica

5 embora haja contextos culturais que disso não necessitem — Ci.
Merriam (1964), 11,eAnthroporoQy ei Music.
6 Com ileidegger desaparece,la o i~tso confiLto enfre beleza e ciência,
já que ambos gravitariam em torno da noção de ‘verdade.
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nos faria supor. a esterioridade de um objeto musical a ser segmentado e
sistematicamente entendido não condiz com o cerne da e≥çperiência analítica
em música, justamente porque o todo analítico é, em resumo, a própria
enperiência musical, uma construção do sujeito ouvinte (e anaiisante).

Como atores/autores e≥<lstencials da e>~periência ‘música’, percebemos, sim,
um mais além da vivência sonora propriamente dita, e esse mais além
aparece como territórios de e>~tensão da vivência, na direção de sua
associação com diversos outros cenários de vida. ~em se vê, portanto, que
a paiNão da análise, sendo a própria pai≥~ão da eMperiência musical, comporta
uma destinação hermenêutica — nos termos de Mabermas (1968, p. 173)
—, ou seja, enraizando-se no trabalho de pensamento generativo sobre a
vida.8

5e a experiência musical se espraia nesse mais além que atinge a esfera
dos comportamentos, dos conceitos, da organização simbólica, das

7 Análise e interpretação, impossível deixar de enfttizara importãncia dessa conexão.
Para fiatten (1994, p. 9), Musical Meaning in tieetboven, a interpretação é começo e
fim dos processos de entendimento musical: “A variedade desses processos se
estenderia do reconhecimento de padrões (uma pista sobre a intencionalidade por
trás da obra) à reconstrução de um estilo; do processamento de reiações musicais
adoção de seus correlatos expressivos; da energia cinética transmitida por uma
performance à especuiação abstrata provocada pela contemplação de uma obra’.
Todavia, não custa perguntar: o que vem a ser uma interpretação? Qõran 1-lermerén
(2001, p. 10-11) faz um levantamento de conceitos e idéias associadas à ‘geografia’
da interpretação: 1, interpretação tem a ver com significado; 2. iãcliita o entendimento
[envolve resolução de problemas, enigmas etc...]; 3. tem a vercom intencionalidades;
4. implica explicação; 5. aciona uma ambigüidade entre processo e produto [o
sentido de interpretação em processo seria diferente daquele de Interpretação como
resultado]; 6. Interpretação sempre envolve aplicação; 7. pressupõe a verdade
(daquilo que está sendo interpretado); 8. pressupõe a verdade (da interpretação); 9.
pressupõe a existência de normas; 10. requer habilidade e talento; 11, guia os
caminhos de ação.
~ “We cannot meaningftifly conceive ofanvthing like unlnterpreted tac~. Yet ffie 1~c~

cannot be exhaustiveiy reduced to our interpretations. On the one hand, every
empiricai basis on whlch we can conceivabiv reiy Is mediated by impflcit Inferential
interpretations. These inferences, no matter how rudimentary, are tied to
representationai signs. Consequently, even perceptions aiready occur in the dimenslon
ofsemiotic representation”. habermas, (1968, p. 97-98), hnowiedge and human
lnterests, comentando Pierce.

Parece oportuno lembrar a estreita relação entre composição e probiematização,
especialmente nos termos propostos por 5chõnberg, lembrando como esse eixo
afeta o mundo da análise,
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e≥~pressões corporais — em desenhos e recortes cuituraimente
determinados9 —, então nada impede, a prior!, que o diálogo analítico, ou
pré-anaiftico, e≥~panda-se com mesmo ímpeto. Lá onde está a vivência do
fenômeno musical — definido com a amplitude que se julgue adequada—
está também a possibilidade de construção de universos analógicos, como
respostas ao que se vive qua música.

Essa decisão conceitual abre o campo analítico na mesma proporção em
que se quiser ampliar o próprio conceito de música — fazendo-nos perceber
como anaiistas, em seus próprios territórios, os intérpretes, os musicólogos
e etnomusicóiogos, compositores, educadores, dançarmos, censores,
ouvintes’0 etc... Pensar de outra forma, como geraimente se l~z, é invocar
uma estranha autonomia (ou mesmo esquizofrenia), não apenas para a teoria
de cada sub-área, mas para a própria metodologia da interação com a
e≥<periência musical. Messe universo fragmentado, onde a análise ocuparia
um iugar específico e especiaflzado, a reievãncia do que pudesse afirmar
estaria em constante crise. 5erla necessário criar anáhses específicas para
cada território disciphnar reconhecido, ou simplesmente desistir da
empreitada analítica — um processo de natureza degenerativa em pleno
curso.

Pensar no campo anaiítico como uma espécie de continuum que se inicia
diretamente na e≥~periêncla musical e que se espraia na direção de fazeres
musicais os mais diversos lmpflca em reconhecer uma nova fieMibflidade,
desistindo do Ideai ‘positivista’ de um território claramente demarcado. A
força do pensamento anaiítico é que eie acompanha todas as decisões
musicais a serem realizadas — do intérprete ao historiador etc. Quem é o
anaflsta? ~ aquele que produz essa rede de inferências e interpretações

Desenhos esses que podem Inclusive ignorar a necesssldade de
uma teoria estética, tal como entendida no Ocidente (e nas culturas
ancestrais do Oriente), a Meniam (1964).
‘° lista beira o ei~agero, mas a intençao é traçar um paralelo com a

etnometodolo~a de Oarflnkel, que define a sociologia como revelaçao
dos critérios de escolha do leigo...
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sobre a e≥<periência da música, oferecendo-as como base para o diálogo
entre as diversas instâncias de manipulação e de elaboração do fenômeno
musical. ~‘

i~ possibilidade de escrever música como análise de música, tal como
proposto e e~empliflcado por l’Selier (1979), nos fala diretamente dessa
fle><ibiiidade de juntura, do poder da análise como poder analógico de elaborar
respostas e alavancar pensamentos. Mc entanto, essa largueza de horizontes
não impede que a clareza, a consistência, e mesmo a oportunidade dos
critérios utilizados pela atividade, dita analítica, sejam objeto de apuração e
avaliação rigorosas. Porquanto seja natural imaginar respostas analíticas
construídas através de meios os mais diversos, a e≥çplicitação dos critérios
utilizados tenderá a recorrer à utilização de lInguagem.

Ma verdade, é preciso reconhecer, que foi através da ignição da linguagem
discursiva, como território de e≥~tensão da vivência musical, que o campo
analítico definiu uma identidade relativamente estável, ganhando as
proporções que tem nos dias de hoje, e situando de maneira
surpreendentemente fértil o diálogo entre ouvir e pensar. Lerdahi e Jackendoff
(1983) apresentam um cenário composto por áreas entrelaçadas de ação
analítica: 1. o espaço da fala Informal sobre música, rico em insights os mais
diversos; 2. a cristalização de formas mais sistemáticas de abordagem, os
métodos analíticos; 3. a concatenação de princípios a embasar tais métodos
sistemáticos, o campo das teorias da música; 4. e, por último, o espaço das
premissas mais básicas, os pressupostos sobre os quaisas teorias são
construídas.

Vale a pena ressaltar, porém, que a linguagem, como ferramenta especulativa
de construção de universos estipulados paralelos à e><periência musical,
cumpre a parado><al fiJnção de prometer, por um lado, a elucidação de tudo,
e, por outro, a reafirmação da impossibilidade de fazê-lo, da intraduziblildade
do vivido sonoro. É sobre essa ambigüidade estrutural e e,<istenclai, de
saber tudo, e de nada saber (sobre o que de fato importa), que a análise se

~ dentro dessa perspectiva que a análise precisaria ser aflmentada na
pós-graduação, autorizando como analistas todos os envoividos nesse
processo.
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equilibra como arte metafórica, como técnica, ciência e, sobretudo, estética,
ou seja, como feito composiclonal. For que, e para que, compor análises?
~is a pergunta, em plena ressignificação.

Dizer que a atividade analítica é de natureza composicional vem a ser um
gesto paralelo ao de 5eeger (1970), que lembra com bastante propriedade
a natureza composicional dos processos da fala. rio entanto, o
reconhecimento da dimensão composicional da fala não a desobriga da
imersão numa rede de sentidos, não a torna em mero capricho lúdico ou
libidlnal, não a descredencia como atividade de mapeamento do mundo e
de re-construção do real. i~penas evIdencia a necessidade de fazer escolhas,
como atividade definidora do próprio falante.

assim como temos caminhado na direção de entender as músicas do mundo
— marcadas por ontologias as mais diversas’2, porém sempre ligadas a um
processo de apropriação e pertenclmento (minha música, nossa música...)
— é preciso trabalhar para perceber a construção de análises como dImensão
analógica (aparentemente inescapável) do processo, e como base da
construção de diálogos entre todos os envolvidos, valorizando
simultaneamente a diferença e a síntese.

12 g• OntologiesofMu,Jc, de Philipp ~ohFman (1999), In: Rethinking

Mus[c, Flicholas CoaR (ad.).
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6
-_

universidade e naçao

5ociedades distintas apresentam níveis também
distintos de solidariedade entre seus membros,
especialmente no que tange à dimensão coletiva
do ser solidário, ou seja, à mobilização de valores
e condutas que venham a constituir um sentido
de co-responsabilidade, aquele elo entre o
destino de cada um e o de todos, e que pode ser
entendido tanto na perspectiva do indivíduo como
na das instituições, envolvendo instâncias
diversas — a consciência morai, a obrigação dvll,
os espaços públicos, a construção de
oportunidades etc.

O mundo do conhecimento está diretamente
ligado a essas questões, sendo, na verdade,
dimensão estruturante da possibilidade de
construção de co-responsabilidade, ralar da
relação entre o ‘mundo do conhecimento’ e a
sociedade — através pesquisa, ensino, e≥~tensão,
gestão — pode ser até mesmo naif, na medida
em que todas essas categorias já são relações
sociais no nascedouro, como bem demonstrou
F’auio rreire.

5e há algo fundamental a reconhecer no conceito
de currícuio é que ele vem a ser a própria
quintessência do pacto social, ou da fraude. 5e
pacto social, movimento na direção da construção
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coletiva, do investimento direcionado para a formação de atores e autores
de uma sociedade melhor. 5e fraude, apropriação do financiamento coletivo
para interesses menores do que o todo — tal como o discurso de salvação
individual, via profissionalização superior, eMemplifica. Portanto, o currículo
não é uma dimensão prioritariamente técnica, a ser decidida ou avaliada
caso a caso, e sim uma síntese de relações e metarrelações sociocognitivas,
a eKlgir definições de política institucional, e diretrizes nacionais de
encaminhamento.

Má, todavia, duas observações ve≥<antes e necessárias a fazer nesse ponto
do raciocínio. F~ primeira é a consciência de que, no Brasil, a flacidez do tecido
social, decorrente de todas as razões históricas que sabemos, emperrou de
forma significativa o amadurecimento do sentido de nação e de co-
responsabilidade. Já observamos alhures que o grande problema do Brasil
não é propriamente a desigualdade social, e sim o emperramento dos
mecanismos que seriam capazes de atenuar ou fazer desaparecer tal
condição, i.e., educação.

i segunda é que, perdida a oportunidade do trem da modernidade e do
estado nacional, vivemos agora um mundo em que decresce visivelmente a
capacidade de gerar um sentido de obrigação clvii. O avanço da globalização,
modelada pelos americanos do norte, ameaça invadir os espaços públicos,
transformando tudo e todos em mercados. está ficando bem mais fácil
estabelecer pacto com outros usuários da Fiede do que com habitantes de
um mesmo território.

Pois é nesse ambiente contemporâneo de dessimbolização do mundo, de
emergência de uma nova elite global que controla fiu≥~os de capital e de
informação, de fragmentação e de esvaziamento dos movimentos sociais,
de predominância do medo e da busca de segurança como temas
mobilizadores, de fomento do espetáculo midiático como tecido conjuntivo
da vida, de e≥<aitação e≥~agerada dos egos e dos desempenhos individuais;
pois bem, é nesse ambiente que o Brasil precisa amadurecer politicamente
e construir um projeto de nação (ou, quem sabe, de pós-nação),
especialmente do ponto de vista da relação com o conhecimento. Como
enfrentar tal desafio?

46 Paulo Costa Lima



Dos que pensaram a globalização, o nosso ilustre geógrafo Milton Santos
destaca-se pela agudeza de análise e pela visão de longo alcance. Antevia
um movimento de reação ao processo hegemônico que ora enfrentamos,
desta feita de baiNo para cima, apoiado na criatividade das populações mais
pobres do planeta, espalhando-se a partir da latitude sul.

iS e><periência de trazer lideranças populares baianas para interagir com
professores e estudantes de pós-graduação’ e a longa e≥~periência de diálogo
com projetos comunitários me falam de uma profunda inadequação da
instituição univérsitária brasileira com relação à perspectiva de vida das
populações que têm sido e≥çciuídas do jogo produtivo e dos processos
‘formais’ de interação com o conhecimento.

[la verdade, o choque cultural de trazer tais pessoas para a Universidade é
intenso e mobilizador. Má um estranhamento profundo. O discurso universitário
convencional fica sem fôlego, e≥<ige reinvenção e redistribuição de poder —

poder de falar, de ser protagonista, de estabelecer agendas —‘ seja entre os
sem-teto ou entre os sem-terra, na militância de associações de bairro, na
liderança de projetos culturais, no movimento dos negros, no sindicato das
domésticas... Se alguém descobre como aglutinar forças transformadoras ao
longo de 30 anos numa invasão-favela, esse alguém detém um saber
inestimável com relação a nosso ftjturo. Paira uma pergunta indignada na cabeça
de todos: como é possível que um País dei≥Ke tais pessoas de fora de seus
melhores esforços para se encontrar e projetar um caminho de superação
dos entraves históricos? Como pode ignorar a força criativa de gente dessa
estirpe? Que País é este? Que Universidade é esta?

emoções à parte, o contato com lideranças popuiares desnuda um mundo
de pensamento e de práticas bastante sofisticado. Impressionam pela
inteligência, pela atitude pragmática, criatividade, honestidade, beleza e visão;
e mais ainda: uma esperança enorme colocada na instituição universltáriai

1 Meatizada no âmbito do 5eminário ‘Utópicos em Conhecimento e 5ociedade:
Universidade, Mação e 5oiidariedade’, 2003.1, ministrado conjuntamente por uma
equipe de cinco professores, orlundos de quatro programas distintos de pós-
graduação da UrBS — Antonia ilerrera (Letras). retppe Serpa (~ducaçao), João
Carlos 3ates ruosofia), Menandro samos ~ducaçAo), Paulo Costa Uma (Música).
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Ou seja, em nósl Conversando e aprendendo com essas pessoas,
percebemos que muita coisa precisaria mudar em termos de desenho
institucional, para que pudesse haver uma resposta eficaz ao desafio de
estabelecer diálogo efetivo com aqueles que representam.

Mão acredito em mudanças apressadas, superficiais e desajeitadas. [lada
disso nos ajudaria a caminhar nessa direção. É preciso, Inclusive, buscar apoio
nos pontos positivos do atual modelo. Todavia o fato permanece, irrecorrível:
do ponto de vista da vida cotidiana dessas populações, a massa pensante
mobilizada para Imaginar soluções e e≥~perImentos com relação aos seus
problemas tem sido pouca, multo aquém do necessário. A nossa agenda
tem sido feita a partir de critérios distintos.

É bastante duro admitir, mas ainda assim necessário, que, se chamados
fôssemos (nós, da universIdade vigente) a apresentar uma proposta de
modelo universitárIo adequado aos desafios brasileiros, não saberíamos fazê
lo, já que ninguém, nenhuma Instituição pesquisou o assunto com a
profundidade e a abrangência suficientes.

Queiramos ou não, esse é o desafio que está posto e que não pode ser
resolvido de forma Isolada — em Brasília, em comissões de alto nível, em
centros de e≥<ceiêncla, em conselhos superiores, em sociedades científicas.
[≥<Ige, de forma preliminar, a abertura para um outro estilo de vivência do
conhecimento, e,<lge o desenho e o planejamento compartilhado de novás
e≥~perlênclas curriculares, de outros programas de pesquisa, enfim, de uma
instituição outra, capaz de reverberar solidariedade e co-responsabilidade,
sem abrir mão de e>çcelêncla e densidade.
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7
1’_o futuro da musica

[lo Tejo da minha infância (não se assuste caro leitor,
é apenas um pouco de [ernando Pessoa para alegrar
sua manhã), a música tinha fiJturo certo e definido,
o resto era metodologia. Chico Buarque (e
5tockhausen) falariam às massas dentro em breve,
era uma questão de tempo que a poupança do
modernismo e o fasto do autoritarismo brasileiro
(anos 70) acalentavam. i~s melhores cabeças assim
pensavam, e não apenas em música. i~s artes em
geral tinham fronteiras bem definidas entre passado
e futuro. Os que se resignavam a ficar coçando
antigas coceiras (tonais, figurativas, em rima...) eram
sutllmente (ou não) e≥~ecrados pela atenção dos
pares. ~m círculos mais amplos de interesse o
mesmo acontecia: os costumes e relacionamentos
(a Hberação se><ual), a tolerância religiosa, o devir
econômico e social, os processos educadonais e,
finalmente, a organização institucional de cada um
desses setores; tudo isso podia ser visto numa
perspectiva binária — modernista ou conservadora.
5alvo raras eKceções, havia um certo consenso
sobre para onde o barco corria, até entre muitos
conservadores.

Pensar o futuro da música ficou mais difícfl, ao mesmo
tempo em que parece definhar “a música do futuro”
(do Tejo da minha infância), mesmo quando
subltamente revivida por e≥~ceções maravilhosas que
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confirmam a regra. 5e forçados por alguma contingência atroz, o que
levaríamos para o século Ml, o dodecafonismo ou a música dos pigmeus?.

Lyotard coloca tudo Isso num grande painel de definhamento das narrativas
mestras do século passado, numa sociedade que se pós-moderniza em torno
do novo papel desempeni-lado pela informação, e pelo novo status do saber.
Constata-se que não apenas a música do romantismo pode ser relacionada
com essas grandes narrativas (a formação do espírito, a saga nacional...)
mas também seu complemento binário, a terra prometida da vanguarda.

Onde eMatamente começou o pós-modernismo? — essa novela de Pedro
Camacho com turbflhões em transatlânticos causados por maremotos (não
se assuste, é apenas um pouco de Vargas Llosa)—, se é que é legítimo
reconstituir a história de um tempo que já pretendeu encerrá-ia. Um tempo
de turbflhão para as nossas arraigadas concepções de ética (para quem serve
a informação?), ciência, arte, escola, missa, terreiro, metafísica, cuja origem
pode em parte ser atribuída a essa consciência ocidental tardia de Ignorância
própria, batizada em ciência (antropologia), e a deliciosa denúncia de verdades
plurais.

A quem caberia pensar o futuro da música? O compositor tem essa missão
precípua (cuidado, não posso trair a ciasse), mas quantas vezes é produto
de um processo de flhação aos Orandes flelatos (um deles a perversa saga
do indivíduo herói, mesmo travestido de Cage que abdica autorias
egossintônicas)? O intérprete? (~ie abriria mão de um teNto?) O etno e o
musicólogo? (Logo após se recuperem da tontura da busca de universais?
Achados, haveria futuro?) ~ o educador? Mas quem é o educador? O que ele
faz não é simplesmente um pouco de intérprete, um pouco de compositor
e Um pouco de teoria (logias)? Mão está sujeito, portanto, aos males
muitipHcados das três raízes? Mão é por isso que é sempre o último a bater
palmas no novo padrão? Quanta crueldade! [sse é o nosso homem/mulher.
Tudo depende dela/dele. Os novos ouvidos nascerão longos ou curtos a
depender do adubo que utilizem, O único problema é descobrir onde estão.
tios apareihos de ensino (desculpe, Althusser), na Indústria cultural
certamente, nas gravadoras, nos clips, na net: [ducadores uní-vos! A quem
caberia pensar o futuro da música?
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[lada pior do que um preconceito. [lada melhor do que um preconceito.
Tudo depende da eficácia do preconceito (Desculpe, é apenas um pouco
de Mário de Andrade para alegrar ou recompor sua tarde, uma das origens
modernas do pós-modernismo no 8rasii). Pago-lhe com um piparote e adeus
(desculpe).
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8
~ quadrilha

Quase nada sobreJ. Pinto rernandes. Apenas uma foto em preto
e branco, com dedicatória e um grande charuto entre os dedos.
Unhas polidas e esmaltadas como convém aos que lidam com a
batuta — fraque ou cartola? Depois do casamento com Liii, as
turnês da cantora (de voz afetada e fb<ada numa certa ária de
Mozart) acabaram trazendo-o por essas bandas onde regeu três
concertos e meio e arrotou intimidade com Marajan, tudo isso
tentando abocanhar o Castro Alves (anos 70). Como despertasse
alguma simpatia entre incautos, o pessoal daqui percebeu o perigo
e en>çotou-o de volta. A demarcação de território não é
e≥~cluslvidade dos tigres. Um pouco de álcool a mais fez com que
um belo dia, descesse para reger a orquestra de p~amas. Um
escândalo.., há mulheres assim como Liii, o coitado do Joaquim
fez de tudo, serenatas, canções especialmente compostas para
sua voz incipiente, músicas que dedicou e batizou com algo do
seu nome, nada disso adiantou. Era uma musa inatingível e atraía
o compositor corno se fosse uma espécie de atonalidade distante.
Enquanto isso, Maria ali dejunto, tesa, tímida e um tanto magrela,
doldinha por ele e pelo método Orff Deu pra tia, educadora
musical modelo, fundou corais e associações e Joaquim não viu
nada. Pensava em LIII e em cosmologia, 5metak alertara para o
dilema: “os eruditos insistem em colocar um conteúdo no espaço,
enganam-se quase sempre, ao Invés de dominar suas criações,
são dominados por elas; já os populares, sentem mais do que
sabem o que sentem e ainda se satisfazem em tocar para a lua 1”
Daí para o suicídio foi uma questão de compassos, polirrítmicos
e polimétricos. O desgosto de Maria não encontrou remédio,
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urubu quando está de azar, Raimündo, que pelo menos a amava, morreu de
desastre, Indo a Aracaju. Tocava viola em três orquestras e quatro conjuntos
de casamento. Com a crise, há sempre aprendizes e outros periqultos que
aceitam tocar em qualquer lugar por qualquer preço; o público, enigente e
detalhista na mesma proporção das harmonias do pagode, nem nota que a
“alegria dos homens” pode estar sendo um desespero tonal, cheio de
glissandos e arranhaduras. Teresa não teve outra escolha além do convento.
Das aulas com Magnani guardou o fervor de gregorianos ejá que uma coisa
leva à outra, deu-se envolvida com os arquivos da diocese, e os enempiares
de partituras seculares nele contidos. Com o tempo, olhava para a música
como algo que se e>~uma, que vale pelo quanto morre, pelo tempo de enterro
e esquecimento. rm sua cela, uma flâmula estendida na parede: musicologia:
que os mortos enterrem os vivosl João já não a aborrecia com convites e
propostas, foi para os [stados Unidos estudar etnomusicologia na Califórnia,
minto, na Flórida ou TeKas, e desenvolveu progressivamente uma mania de
anotar, colecionar e medir comportamentos e usos musicais; quando
esgotasse a lista teria aprisionado seu objeto. Para que brincar de adivinhação
com essa cal>~a preta que faz e ama a música que somos nós? Restrinjamo
nos ao visível e palpável: “João amava Teresa que amava l~almundo que
amava Maria que amava Joaquim que amava LIII que não amava ninguém.
João foi para os estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu
de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Liii casou com J.
Pinto rernandes... “ [Carlos Drummond de Andrade]
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9
~ tropicália, bananas ao vento?1

Vejo que há uma grande poluição sonora e não me conformo. Os
eruditos insistem em apenas colocar um conteúdo no espaço.
Enganam-se quase sempre porque não têm nenhuma noção de
cosmologla. Assim, ao invés de dominarem a sua criação, eles
são dominados por ela. Já os músicos populares vivem um grande
drama: sentem mais do que sabem o que sentem. Eles ainda se
revestem do romantismo dos seresteiros e trovadores, e se
satisfazem em tocar para a lua.
Walter Smetak

O que é a Tropicália? A Tropicálla foi aquela decisão de incluir na risada de
Irene um falso começo, quando 011 não entra. Por que fazer aquilo? Uma
abertura para uma desconstrução do produto em benefício de uma visão do
processo, do aleatório? (quem sabe foi um simples engano de edição!?). Ou
então TropicáBa foi o contraste que se almejava com a cantflena a 5ão José
no início da Procissão, o estilo quase sprechgesang-chacrinha de trechos de
Aquele abraço — dedicada ao vivo a Dorivai Caimmy, João Oilberto e Caetano
~JeIoso, três etapas distintas de baianidade —, o apito e>agerado da batucada,
o esguelamento nada profissional do coro, outras imperfeições, a paiKão
pela presença de flautas nos arranjos da época, o amáigama entre português
e espanhol em 5oy loco por ti América por cima das desafinações típicas de
uma steel band, e foi também a salada sonora do arranjo de Troplcáila, onde
os ataques da orquestra saíam diretamente do mundo da música
contemporânea, juntamente com os guizos, ritmos e ruídos das referências
silvícolas, ou então o clima lírico/declamatório de Lunik 9, ou ainda o delírio
irônico de 5uperbacana (“eles fingem que não vêem que eu sou o
5uperbacana

‘Texto apresentado corno pales~a n°511 5ernlnárlos de Carnaval,
UFOA- 1998
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Não vemos muito dIsso nos dias de hoje, onde o pagode mais furibundo
vem envelopado em dolby de uma forma aparentemente Impecável, nem
estou dizendo que esses detalhes tenham valor por si mesmos (embora
tenham); é que eles apontam para um espírito composicionai que reúne
todas essas referências, e que nos faz perceber que, além da tecnologia
jurássica daquelas gravações — adorável pelo calor humano que rescendia
—, prevalecia a possibilidade de arriscar, de tentar uma Idéia, mesmo que
esdrú≥~ula, como se conhecimento fosse a esperança de estar em erro, e a
verdade uma entidade transicional, um tempo, com ataque, permanência e
crepúsculo, que de fato são. Daí o namoro com 5metak?

esse conjunto de elos que acabamos de percorrer, esse espírito composicional,
é o mesmo que está na raiz de um compromisso com a heterogeneidade,
com o entrelaçamento de vários estilos, com a impossibilidade de circunscrever
aqueles tempos à consistência de uma determinada batida, bossa ou
procedimento harmônico, por mais charmosos que fossem.

Na canção Tropicália, o paraíso dessa antidefinição. Logo depois do início
silvícola-aleatório vem o tal gesto da orquestra, que é um maravilhoso
acumulador de energia .—5forzato/piano/crescendo... como em tantas peças
da vanguarda baiana—, mas aqui emoldurando um compasso quaternário e
a voz dentro dele. raça uma experiência, ouça esse princípio e cante “eu
vou contar pra vocês, como se dança o balão ; guardadas as proporções é
quase a mesma coisal “Os aviões sobre a cabeça” decolam em variantes
do miNolídio nordestino legítimo, e flutuam justamente por causa desse
ambiente todo (o gesto orquestral e a subida em miKolídio). Sem isso, não
teríamos a força de uma visão panorâmica, épica mesmo, que emana da
peça e que a constitui como narrativa dramática de um coletivo (povo/raça!
país...), reverberante em multirreferênclas que alcançam da guerrilha àjovem
guarda, e relativizada, quem sabe, até achincalhada, logo após pela roça!
palhoça/çaçaçaça, e seu ritmo de pífano, mostrada também por um outro
lado do mesmo mbçolídio, sinalizando que o Brasil é maior que o discurso
épico/desenvolvimentlsta.

Várias pessoas falam dessa “ma~lmalização da simultaneidade de gêneros”
na Tropicália, embora essa e≥<pressão tenha sido cunhada por José Miguel
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tAJisnik, mas nem todos se dão conta de que a estrutura maior por trás disso
é a do compromisso com o espírito composicional aventureiro, numa época
em que sucesso e mercado eram mais promessas do que realidade
contabilizada. Talvez não tosse nem preciso esclarecer que esse tal espírito
composicional aparece justamente nos lugares onde haverá criação.

Mas não resta dúvida de que aquela era uma época especial, e de que a
Bahia era um lugar adequado para fazer brotar tudo aquilo; pois é, tudo aquilo...
há laços inegáveis entre a Tropicália e o ambiente de vanguarda artística da
Bahia pós-Ldgard 5antos. Afinal de contas, de onde veio Tomzé? De Irará
dirão vocês.., mas lembrem que Antonio José Santana Martins esteve
matriculado como aluno de Vjldmer nos 5eminários de Música da U~5A entre
64 e 66, época em que dividiu o mesmo quarto com remando Cerquelra na
l~esldência Universitária, e a convivência escolar com Lindembergue Cardoso
e Jamary Oliveira, todos esses frutos inequívocos do Projeto de ~dgard.
Participou da criação do ~rupo de Compositores da Bahia, cuja má><lma
anárquico-baiana era simplesmente essa: “Principalmente estamos contra
todo e qualquer princípio declarado”. Isso aí é o próprio abraço na tal da
“ma≥<imalização da simultaneidade de gêneros”.

Tomzé é apenas um dos elos. Mouve trânsito de várias pessoas e também
de idéias entre as duas esferas, basta ler o artigo de Oil sobre a morte de
Widmer. O ideal composicionai de ~rnst Viidmer nunca favoreceu uma
estigmatização da vanguarda em detrimento da possibilidade de releitura da
tradição (herda Isso de Willy Burkhard). Chegando na Bahia em 1956, Widmer
passa gradualmente a cultivar um olhar na direção das tradições culturais
que compõem nossa herança, enamorando-se da música de Caymmi, das
melodias sertanejas e da pujança dos ritmos afro-baianos; com o passar dos
anos, fica cada vez mais consciente da importância de uma relação com a
mídia.

De forma simétrica, a Tropicália desejava o novo, o rompimento, a radicalidade.
Mavia olhares trocados a uma certa distância, e algumas vezes houve um
intercâmbio mais Intenso de diferenças e e>~periências, como, por enemplo,
com a apro><imação entre Smetak, Oil e Caetano. estou apontando para uma
relação curiosa que se estabeleceu entre vanguarda e Tropicálla, cada uma
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desejando, de certa forma, algo do universo da outra. [ssa é, evidentemente,
apenas uma das interfaces da Tropicália. há outras até bem mais aparentes
(os Beaties, para citar um e~<emplo).

Mas como entender a Bahia em particular (e o Brasil em geral) como um
terreno fértil para o discurso do rompimento, da novidade, da anarquia? Taivez
seja preciso pensar no processo de formação de nossa sociedade, lembrando
da impossIbilidade de estabelecer um tecido social coeso, uma nação
realmente de todos, unificada por referências simbólicas legitimadas pelo
coletivo.

Charles Melman chama a atenção para a Impossibilidade, daí decorrente, de
se estabelcer uma referência paterna simbólica estável. Os portugueses
que aqui chegavam para ficar, se afastavam em demasia da referência
portuguesa, e ao assumirem posições de mando quase Ilimitado se
apro><imavam de uma posIção de prazer total (sem medida, sem lei), algo
que muitos séculos depois encontra no \Jadlnho de Dona flor e seus dois
maridos um representante perfeito — morre de prazer no último dia de
Carnaval.., e ressuscita pouco tempo depois. Mão seria dIfícil imaginar, como
essa posição de liderança associada ao “pode tudo”, tenha se projetado na
sociedade seguindo o mecanismo apontado por Paulo ~relre — o oprimido
imita (e passa a amar) a imagem do opressor.

esse quid pro quo (qulprocó — a própria palavra já fala de nossa natureza
transformadora) pode ser acompanhado a partir de três níveis: 1. há uma
debilidade do tecido social em decorrência da debIlidade de referências
legItimadas pelo coletivo, especialmente a referência a um pai sImbólico
(conferir trânsIto, higiene, mobilização social e comunitária...); 2. há uma sede
estrutural de referências paternas (há quem diga que as ditaduras são bem
acolhidas em função dIsso...); 3. há gozo com a Ilusão de que o pai não e≥~iste,
e portanto, não se precisa dele (um dos motores psicológicos da anarquia
baiana, de ~regório a Brown, da permisslvidade, do carnaval.., que chega a
providenciar um pai ao avesso, o ~el Momo, que permite tudo...).

esse cenário que acabamos de desenhar afeta a produção artística brasileira
como um todo, de Oregório de Mattos a VIlIa-Lobos; com a Troplcália não
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poderia ser diferente. Desejando o novo, e desejando ser desejada, a
Tropicália acaba estabelecendo um confronto duplo com a esfera da “lei”,
instância usurpada na época pelos militares no poder, e por Isso mesmo
potencialmente erotizadora como objeto/ordem/instância a ser contestada
— além, é óbvio, de todas as razões reais pelas quais deveria sê-lo.

A enpressão “mano caetano” não é tão casual assim (apenas uma rima),
pois o discurso que nos atinge, e que desafia a ordem, é um discurso de
filho, muito sintonizado, aliás, com o espírito geral dos anos 60. A alegria de
caminhar contra o vento, sem lenço e sem documento, de nunca mais ir à
escola, o ridículo das pessoas da sala dejantar, se esiste Jesus no firmamento,
cá na Terra isso tem que se acabar, e o grito mais enfático ainda de “bananas
ao vento”.., tudo isso corporificando essa denúncia bem pronunciada de
que a lei estava furada, que o pai não enistia, e continua reverberando, de
forma mais intensa ainda, nas situaçõe5 que se seguiram — é proibido proibir,
o eníllo, o desbunde...

5e a Tropicália surge com uma ênfase sobre a denúncia e destronamento
de uma lei furada (pela Alegrial), e reúne atores e ações bastante
diverslficados,já é possível prever a dificuldade de se manter estável durante
muito tempo. A história de todos aqueles que aparecem na capa do disco
Tropicália ou Pani5 et circensis comprova isso; são percursos diferenciados.
Mas por uma simples questão de lógica não é possívei destronar algo sem
contribuir de alguma forma para o preenchimento do vazio assim constituído,
Creio que o desafio maior dos anos que se seguiram foi justamente esse —

apontar referências, ocupar cauteiosamente o lugar da referência, manter
uma atenção constante com relação ao emergente —, algo que pode ser
acompanhado na obra daqueles que mais conseguiram continuar em
evidência, sobretudo Qil e Caetano.

Tudo isso que apontamos anteriormente se alinha neste plano de leitura do
Tropicalismo como derivado do binômio espírito aventureiro de criação 1
ma≥~imalização da simultaneidade de gêneros. Mas talvez a principal
contribuição desse escrito seja apontar para um universo musical dentro da
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Tropicália que contradiz frontalmente o segundo termo do binômio, a tal da
ma><imahzação. Trata-se da questão do artesanato da canção (intuitivo ou
não, pouco importa), o celeiro de procedimentos rítmico-melódico-
harmônicos que garantiu a sedução do ouvinte para o objeto que se lhe
acenava. raremos uma breve inspeção dos procedimentos utilizados em
Alegria, Alegria, referindo-nos sempre à versão notada por Aimir Chediak.

Mão hesito em afirmar que há uma consciênda melódica impressionante
nesta canção, cuja lógica austera passa geralmente despercebida sob a
superfíde da euforia que produz. O que quero dizer com consistência
melódica? Estou me referindo à eMistência de um conjunto de notas que
funciona como uma espécie de padrão, de onde as idéias melódicas da peça
vão sendo tiradas, ou, dito de outra forma, um ponto de convergência para
onde cada gesto aponta (algo que ganha o nome pomposo de Orundgestait
em teoria da música). Depois de apontarmos as situações que comprovam
essa nossa afirmação, refletiremos sobre o significado disso para uma leitura
abrangente do Tropicalismo.

Estamos afirmando que todas as idéias musicais importantes de Alegria,
Alegria derivam-se de um conjunto básico de notas, e que esse conjunto
original aparece delineado iogo no gesto inicial, aquele que acompanha o
verso “caminhando contra o vento : [si-ré-mi-sol].

A sonoridade desse conjunto é bastante característica, evocando a escala
pentatônica, e o gesto caymminiano de “vamos chamar o vento , sendo
essa uma cone≥<ão eKtremamente importante para falar do enlace da
linguagem melódica de Caetano com a tradição (também melódica) afro
baiana (aigo raramente ventilado). Um levantamento do repertório de
intervalos possíveis no conjunto nos mostra a inenistência de segundas
menores e trítonos, e a prevalência de terças menores, segundas maiores,
e quartas. A terça maior também eniste, embora formada apenas pela reunião
das duas notas eMtremas [si-sol]. É como se a escolha desses intervalos
tivesse sido modeiada por uma determinada representação da alegria. Aliás,
em todos os gestos importantes da canção será justamente a alternância e
imbricação de terças e segundas o processo melódico dominante.
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Esse conjunto básico [si-ré-mi-soi] pode ser subdividido, de forma elegante,
em dois tricordes: [si-ré-mi] e [sol-ré-mi]. Vemos nesse caso uma simetria
perfeita, e a imphcação de que toda a canção dependeria, no final das contas,
de um conjunto menor ainda (três notas), formado por uma terça menor e
uma segunda maior, uma entidade que recebe o nome de 025 na notação
numérica de [orte.

raremos agora um rápido percurso peias idéias musicais diferenciadas que
vão se sucedendo na canção, mas não sem antes brincar com uma pergunta-
enigma que vai acompanhar nossa enposição: como entender a lógica dessa
introdução maravflhosa utfllizada na canção, responsável que é peio contágio
imediato dos ouvintes? Como entender o funcionamento da progressão
atípica — r-~b-D-ci — que ela utiliza? Como é que eia faz sentido pleno com
o que se segue, sendo, ao mesmo tempo, um tanto estranha enquanto
atmosfera preparadora de Sol maior? (Estamos analisando a canção enquanto
tento musical autônomo, pouco Importando se a Introdução foi acrescentada
por arranjadores, músicos do festival ou pelo próprio Caetano).

[la seqüência das Idéias da canção, vemos que o segundo verso “sem lenço
sem documento” é uma variante da segunda parte do primeiro, ou seja, do
segundo subconjunto do conjunto básico [sol-ré-mi]. Ele introduz a nota
fá# (e a presença de segunda menor), mas não como elemento da estrutura,
é um ornamento. i~ IdéIa básica, que combina terça com segunda maIor, é
reapresentada neste formato variante: “sem lenço sem [sol-fá#-mi];
“sem documento [fá#-mi-ré]-mi.

Outro alento para nossa hipótese vem do prónimo gesto. “Eu vou , que,
aliás, finaliza essa primeira seção da canção. O conjunto básico se enpande
do formato inIcial [si-ré-mi-sol] para [si-ré-mi-sol-lá]. O verso “Eu vou”
acrescenta mais uma aparição do subconjunto básico 025 [mi-sol-lá]. Isso
quer dizer que o mesmo tipo de lógica foi utilizado, o mesmo tipo de
sonoridade que identificamos e caracterizamos acima como a sonoridade
do vento e da alegria (sem semitons ou trítonos).

Fara quem gosta de analogias entre o trabalho poético e o musical, há aí um
prato cheio. Da mesma forma que, no plano semântico, “Eu vou” dá sentido,
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por significação retroativa, a tudo que aconteceu antes (“caminhando contra
o vento... ~ Eu vou”), no plano rítmico, acontece algo bastante semelhante.
Os três primeiros versos (“caminhando contra o vento / sem lenço sem
documento / no sol de quase dezembro ) são construídos pela repetição
de um motivo rítmico. Esse motivo básico, que, inclusive, é utilizado durante
toda a canção, deiMa sem ataquejustamente o primeiro tempo do compasso.
Essa ausênda de ataque no primeiro tempo — o tempo forte em termos
métricos — gera uma e<pectatlva cada vez mais forte de preenchimento,
que se intensifica pela longa duração do final do terceiro verso
(“dezemmmm... bro”), para ser atendida no “Eu vou , que resolve
diretamente no tal primeiro tempo até então evitado.

O ouvinte goza essa chegada prometida, e, dessa forma, a solução rítmica
do “Eu vou” também ressignifica o que aconteceu antes. Tudo isso contribui
para arredondar o fechamento dessa primeira seção, tornando o conjunto
melódico utilizado [mi-sol-lá] mais proeminente ainda.

O pró>~imo passo, em termos de idéias musicalmente diferenciadas, surge
com o verso “Em caras de presidentes , mais uma vez uma variante dos
procedimentos ant~riores (Idéia 3, digamos assim). A idéia dá mais um passo
no processo de eMpansão do conjunto básico: 1. si-ré-mi-sol; 2. si-ré-mi-
sol-lá; e agora 3. si-ré-mi-sol-lá-si.

há, portanto, o fechamento de uma oitava compieta em formato pentatônico.
Em termos do âmbito melódico do próprio gesto, há uma inversão com
relação ao gesto Inicial, ao invés da se≥<ta de “Caminhando contra o vento”,
agora tudo acontece dentro do espaço de uma terça maior [si-lá-sol]. A
infle>’ão Interna do gesto refaz o jogo sempre privilegiado de alternância
entre terça e segunda [sl-sol-si-soi-(iá)-sol-sl-soij. [lo finaizinho do gesto,
acompanhando a palavra “Bardot”, completa-se o retorno a ml, mais uma
vez mostrando a importância do subconjunto 025 [lá-sol-mi].

A idéia 4 apresenta um contraste com relação a tudo que aconteceu antes.
a primeira idéia predominantemente descendente, multo embora, em

termos de conteúdo, seja semelhante à idéia 3. Movamente, o que temos é
um jogo de terças entremeadas por segundas: “O sol nas bancas de....
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revistas” [(sol-fá#-ml) (si-sol-lá... soi-sl)]. Ouve-se o 025 [lá-sol-mi] no
background.

Meste ponto há uma modulação gostosa para Dó. Essa modulação acaba
atendendo a e><pectativas que surgiram lá atrás com o “Eu vou [mi-sol
lá... (dó)]. Tudo que Já descrevemos anteriormente a partir da nota si
[conjunto si-ré-mi-sol] aparece transposto, dando conunuldade ao desenho
geral. Mo final da modulação para Dó, surgem no meio da canção as harmonias
da introdução [l~ Bb, D].

A última Idéia, a 5, é o “por que não?” final, que é, nada mais nada menos,
uma variante do primeiro verso (“caminhando contra o vento ). O conjunto
básico é apresentado com uma pequena transformação [si—(dó)—ré—ml-sol].

Ao realizarmos uma síntese do movimento melódico da canção identificamos
três transposições do conjunto básico, que operaram em pontos distintos
da canção: si-ré-mi-sol (nos primeiros versos e também nas idéias 3 e 4);
mi-sol-lá-dó (insinuado a partir do “Eu vou” e completado com a modulação
para Dó); sol-lá-dó-(ré) (trazido pelo final do trecho em Dó maior).

Se houvesse um quarto ponto de transposição, o conjunto assim formado
seria [ré-fá-sol-slb]. Mão é difícil perceber que, com uma pequena alteração
na ordem dessas notas, o que obtemos é a seqüência da Introdução F-Bb
D-O. Agora, podemos responder à pergunta-enigma que motivou todo o
nosso percurso. A Introdução apresenta uma transposição remota do
conjunto básico, daí a sensação que velcula de pro<lmldade e estranheza ao
mesmo tempo. Em outras palavras ainda, vemos que a introdução coloca
em jogo o próprio motivo de “caminhando contra o vento”...

Se a perspectiva trazida por esse olhar analítico puder ser aplicada a outras
canções de Caetano (e estou convencido de que pode), então como é que
ficamos com o plano de leitura que prlorlza uma Interpretação do movImento
a partir de uma “maMlmallzação da simultaneidade de gêneros”?

O dilema procede, porque aquilo que estamos revelando com nossa análise
melódica de FVegr/a, ,~legria é de uma ordem bem diferente, espondo uma
lógica composiclonal classlclsta (por assim dizer, no sentido de um Mozart
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ou Caimmy, e não barroca ou neo-barroca), que prioriza a “economia de
meios”, o desenvolvimento orgânico de uma idéia-semente, a construção
de diversidade e compie≥ddade a partir do simples.

5erá que a ma≥~imalização da simultaneidade de gêneros só funcionou na
medida em que se apoiou num artesanato da canção feito a partir de técnicas
e premissas que lhe são absolutamente opostas?
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Alegria, alegria
Caetano Veloso
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‘o
o que é mesmo cultura brasileira?

Que seria, de nós, sem a ajuda do que não exi5te7’

Paul Valéry (apud Vargas Llosa)

Fiem é aniversário da 5emana de 22 e já lá se vem com esse
tema cascudo que nos obriga a fazer de conta saber o que é
cultura. Mor ainda, o que é brasileiro, o que é brasil — como se
houvesse um objeto uno e Inteiriço assim chamado (cultura
brasileira), e não vivêssemos imersos em perspectivas polimorfas
geográficas, étnicas, históricas, climáticas e sociais — maranhices,
mineirices, gauchices etc.

Todavia, eMpressões como ‘cultura’ e ‘cultura brasileira’ vem
ocupando a agenda com intensidade considerável, aparecendo
Inclusive no discurso de comunidades lingüísticas de gentios (no
caso, não artistas), vinculadas a uma verdadeira panacéia de usos
e posologias — ora revestidas de eMpectativas salvacionistas, ou
seja, de redenção social pela cultura (algumas vezes uma
possibilidade bastante concreta, outras, embuste puro), ora
sinalizando o poder crescente de uma ‘economia da cultura’
(e>çportação, turismo, divisas, mercados culturais), corrigindo a
antiga noção de que cultura é simplesmente ‘superestrutura’
(na versão da vulgata marKlsta), orientando o planejamento
educacional, e, pasmem, até mesmo as estratégias gerenclais.
Todo cuidado é pouco com a onipresença dessas e?~~pressões na
atualidade.
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Discutir ‘cultura’ e ‘cultura brasileira’ nos dias de hoje, é bem mais do que
discutir alinhamento ou desalinhamento estétIco, ou mesmo refazer as
missões de Mário de ~ndrade — embora tais temas não possam e não
devam ser encluídos da agenda. Trata-se, antes de mais nada, de uma
oportunidade de tomar pé com relação aos assentamentos do mundo
contemporâneo, envolvendo questões do tipo:

a) Lstamos demando um passado centrado na grande narrativa da
formação e cultivo do espírito (Multur) para um futuro de circulação de
mercadorias culturais?

b) estamos assistindo um conflito considerável entre a hegemonia dos
centros de distribuição dos produtos culturais, e a presença pujante de
periferias? O que dizer da possibilidade de construir um processo de
globalização às avessas, partindo de balKo (dos pobres) para cima (Cl’.
Mflton Santos), valorizando os modos de ser e o poder criativo dessas
populações, e buscando integrar racionalidades distintas do Ocidente e
do Oriente (Cl’. boaventura de 5ouza Santos)?

c) ~stamos dei≥~ando um passado de estados-nação para um futuro
tribalista? Devemos conceber o mundo atual a partir da síntese construída
em torno de três grandes pólos — a defesa do nacional, a defesa da
globalização, e o mundo da contravenção? (Cl’. Charles Melman)

Bem se vê, portanto, que discutir ‘cultura brasileira’ não significa fugir para o
reino das caiporas, bol-bumbás, saruês, sarrabalhos e sarrabulhos — embora
otrabalho de identificar e refletir sobre todos os ‘jegues ejabutis’ brasileiros
(sincrônicos, diacrônicos e anacrônicos) mal tenha começado a avançar —

fazendo ecoar uma boutade de Ordep 5erra.

Se as identidades culturais não são sistemas fechados como queria uma
certa orientação estruturalista, mas sim, um colar de significações renováveis
pela cristalização de cada nova síntese, então é preciso discutir cultura
brasileira a partir da amplitude dos espaços contemporâneos, a partir da
multiplicidade de olhares disciplinares, e sobretudo, a partir da multiplicidade
de práticas constitutivas da vida nesse tal território Brasil. Será necessário,
sem sombra de dúvida, um balanço da história do conceito (ou comple≥~o
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conceitual), revisitando os conteKtos de origem, acompanhando os altos e
bai≥os das reverberações que produziram.

Vejo aqui que as perspectivas de criação de arte e de teoria apresentam
várias linhas de força em comum. Como criadores, precisamos defender
como inviolávei a liberdade de relacionamento com o in-criado (que já não é
mais apenas o ‘novo’ da vanguarda do 5écuio ?QÇ. [lão podemos engolir
com tranqüilidade sínteses rotulantes e vinculantes, e aceitar patrulhamentos
sobre o grau de brasilidade das coisas que devem vir à iuz (digo, ao som).

Mas também percebemos que essa Bberdade não nos autoriza a viver no
‘mundo da lua’. 5e os compositores eruditos brasfleiros do 5éculo ?QK tivessem
se alinhado totaimente à vanguarda européia, teriam perdido a oportunidade
de estabelecer um diálogo (mesmo que incipiente em muitos casos), com
a miríade de construções culturais que fermentaram em cada canto de nosso
território, fruto de negociações entre tradições européias, indígenas e
africanas. Dessa marca distintiva não deveríamos abrir mão, tanto com reiação
à arte, como em relação à produção de teoria. Além do valor identitário, há ai
decisões de ordem política. ~m que companhia gostáríamos que nossas
vozes fossem escutadas?

Pois bem, me parece que é nessa espécie de entre-lugar — entre teoria e
ação cuiturai, entre o contemporâneo e o ancestral, entre o que achamos
que fomos e o visiumbre do que poderíamos vira ser—que brota a pergunta
sobre ‘o que é mesmo cuitura brasileira’, fadada a desembocar em polêmicas
mais ou menos fecundas, porém imprescindível no âmbito do processo de
escolha das novas paiavras a serem ditas, por enquanto.
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11
violar a viola

E se cada estado da rederação tivesse a sua
inesita Barroso, cada uma mais ativa do que a
outra, batalhando pelo folclore pátrio? ‘Inesita em
todos os cantos’ (que aliás é o título de um dos
LP5 da super produtiva artista, gravado em
1975). Viola, viola, viola, minha, nossal viola. O
assunto de hoje é folclore, ou melhor, um de seus
elementos indispensáveis, a folclorização.

Por falta de espaço e densidade Imaginativa
digamos que a folclorização é aquilo que folcloriza
o folclore. O otimista contra-argumenta ‘já temos
as nossas inesltas, cada um a sua moda, na bahia
ela foi tchanziclzada’. Para o pessimista é melhor
ter foiclorizações (forçadas ou não) do que aquilo
que classifica como bai><arla pura. A linha do meio
fica matutando sobre a tendência e incentivo
ancestral para que nos folclorizemos, nós, o
Brasil, enquanto atividade de e≥’tensão de
Portugal, Inglaterra, U5A (500 anos dessa
brincadeira). Vejam que a onda da cultura negra
está gradualmente cedendo espaço para os
temas indígenas. O potencial folclorizante da onda
afro vem caindo perigosamente e o mercado
incipiente já impulsiona outra rodada étnica.
Prevejo no Municipal de São Paulo algumas óperas
indígenas, e a re-ascenção de algum astro pop
nessa esteira! [ a seriedade do tema? O
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compromisso? A elaboração? A erudição? O que faremos depois dos
indígenas?

Mão adianta bater no cachorro-morto do folclore oficial. Os etnomuslcólogos
vivem disso, e não vivem mal. estamos dizendo que a folciorização talvez
sirva de molde para o espírito nacional, que dançamos o apanha-o-bago em
nosso cotidiano auriverde, e quando optamos entre o anu-chorado e o anu
corrido, de pouco adianta, é tudo anu mesmo, não é verdade?

A cortina sobe lentamente, e 5chõnberg recita seu lamento: “A música alemã
não seguirá o caminho que apontei para elal”. Pensem nisso, um líder cultural
(sino-germânico) que aponta um caminho, um ênodo, da tonalidade pós-
romântica. Má beleza e pretensiosidade em grande estilo. roi Isso que VIlia
Lobos fez conosco? Claro que não, talvez sim. Como deu certo a foiclorização
com Vilia-Lobosl É preciso saber negociar com o espírito nacional. 5eria
possível inventar o serialismo no Brasil? Ou será melhor nos contentarmos
(contentar não infamei, regoz~ar) com a invenção da dança-do-diabo, onde
todos os figurantes, de peitos nús, sacolejam em volta de uma panela grande,
cheia de álcool em combustão?

A loucura e a foiciorização têm método, é óbvio. ‘ode procurar com calma
que há algo da Barroso em Mário de Andrade, e vice-versa. Mazzaroppl,
Mautner, Mignone, Martinho, Miranda (Carmen), Mariene (estou folheando
minha enciclopédia musical na letra M), Maria Creusa (minha prima), 5ergio
Mendes, Oilberto Mendes (irmão mais velho). normas diversificadas de
construção-negociação com a essência foiclorizante dê nosso coletivo, formas
de sobrevivência, brilho, arquétipo e estereótipo. L quem não tem nada a
ver com isso? Quem será esse ‘sem caráter’ nacional, criador frio e calculista,
talvez genial, obscuro ‘enche-gavetas’, traçado (pelas traças) e quase
esquecido? b~iste?
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12
ai, minha mãe!1

1. Vamos proceder por indução. Das melodias de Caymml, uma das mais
atrativas e comoventes é aquela feita em homenagem à Mãe Menininha do
Qantois. Basta considerar por ym momento a solução composiclonal
encontrada para o gesto principal, aquele que se estabelece como refrão
—,~i, Minha Mãe, Minha Mãe Menininha /,~i Minha Mãe, Menininha do øantoi.s
—, tão simples e tão bem trabalhado.

Causa uma certa surpresa descobrir que todo o gesto é, digamos assim,
esculpido a partir de um arpejo de acorde perfeito com a quinta n~ bai≥ço. [la
verdade, quase tudo nesse gesto-refrão é construído por arpejos, ora desta
sonoridade com a quinta no bai><o (uma tõnica instável, móvei, insinuando
uma dominante 6/4), ora de sua contraparte, a dominante real apresentada
em dois formatos, como tríade perfeita, mi-dó#-iá, e como um arpejo de
sétima de Dominante [sol-mi-lá; o dó# Implícito na melodia]. O fato é que,
todo o refrão desliza nesses arpejos — T, D, D, T —, construindo uma enperiência
musical que tanto paira no ouvido como se fosse uma espécie de mandala,
como encita a e≥çpectatlva de uma resolução definitiva, guardada para o final,
em ré, quando a palavra ~antois aparece com sua sonoridade totalmente
distinta dos — ai, ãe, inha — que dominam todo a parte inicial.

2. Talvez, mais importante ainda, que essas referências estruturais
harmônicas, seja considerar a energia melódica utilizada. A dramaticidade
da evocação da Mãe Menininha — e da divindade feminina a que remete,
Osum —, pois é disso que se trata, vai construída sobre a dramaticidade do
arpejo descendente — FU, Minha Mãe. ~ curioso que essa Mãe seja evocada
com um salto descendente, melhor dizendo, um salto de um agudo

1T~to apresentado como palesfra no Seminário de F~5quIsa da
U~~A (2002)
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levemente gritado ou gemido — e a interpretação joga um papei decisivo aí
— para regiões mais profundas. [ssa Mãe grave, meio gutural, alia-se ao
seu oposto — o AI agudo — como marcas dessa maternidade / divindade, ou
dessa filiação especial.

Mas a Mãe grave não é propriamente um destino, apenas uma passagem,
um momento do gesto Inteiro que ascende para atingir a sétima (sol),
especificando que não se trata de uma mãe qualquer, e sim da Mãe Menininha.
As notas sol e mi, que finalizam a primeira metade do gesto e introduzem o
arpejo de Dominante, cumprem uma dupla função: o fechamento da semi-
frase anterior e o anúncio da posterior

5. [já neste ponto algumas questões podem ser postas. Como delimitaremos
com precisão o domínio do som e da letra, da música e do teMto? O cenário
da análise musical produziu nos últimos dez anos um movimento de crítica à
tendência hegemõnica formalIsta, a qual buscou durante a maior parte do
século ?Q~ fazer retornar às próprias relações sonoras todo movimento
heurístlco. [ssa crítica, responsável pela diversificação de enfoques analíticos
em música, concentrou em alguns momentos cruciais toda sua verve sobre
a desmistificação da idéia de ‘música absoluta’, apontando os buracos
Ideológicos sobre os quais repousa conceito e prática tão estabelecidos. 5usan
Mcclary (1995) pode ser tomada como referência dessa direção analítica, ao
desenmaranhar possíveis códigos afetivo-sociais embutidos como esquemas
narrativos, via tonalidade e forma, na Y 5infonia de Brahms.

4. De forma semelhante podemos lembrar que as sonoridades da canção
Mãe Menininha apresentam sintane sofisticada e comportam uma certa
orientação narrativa.2 Vamos utilizar um recurso de interte≥4tualidade para

~ fleis e Ana Cristina Lopes (1988) no Dicionário de Teoria rian-ativa apresentam

como possíveis deflnições de narração — o processo de enunciação narrativa, e ainda
o resultado dessa enunciação. Ainda de acordo com eles, narrativa pode ser entendido
enquanto enunciado, ou ainda como conjunto de conteúdos representados por esse
enunciado, também como ato de os relatar, ou como modo literário que se opõe ao
lirico e ao dramático, enquanto isso, narratividade ganha o seguinte contorno (colhido
do Orupo de tntrevernes): ‘o fenômeno de sucessão de estados e transformações,
inscrito no discurso e responsável pela produção de sentido’, e ainda, seguindo
Creimas, como “a irrupção do descontinuo na permanência discursiva de uma vida, de
uma história, de um indivíduo, de uma cuitura’. Mais tarde, Creimas adotará uma
acepção muito mais lata, ‘a narratividade é considerada o principio organizador de todo
o discurso’.
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ilustrar o ponto em questão. Observem o curioso fenômeno representado
no e>~empio abai≥<o. Quem diria que essas duas meiodias são quase idênticasi

Ex. 1

qttI__s — Se — 5p _~ p —

Aí Mi nha Mãe Mi nha Mãe Me ni iii nua Aí Mi nha Mãe Me ni o’ nha do Gan to is

e a — S S — ep e a — — ~

A veMa-ria A ve Ma-ria a A veMa-ria A ve Ma-ria a

São duas evocações: uma a O~um, a outra à Virgem Maria. i~ dramaticidade
da evocação à Virgem Maria apóia-se num movimento sempre ascendente,
uma ascese, ampflando o intervalo de se><ta do motivo inicial até a oitava
que as beatas esganiçadamente interpretam em cada procissão. Já com a
Mãe Menininha o traçado é Hgeiramente diferente, eie oscila, vejam como
tem Bnhas suaves, quase como uma onda serpenteando na praia de nossa
audição. Taivez devêssemos iembrar que o título formai da canção é Oração
a Mãe Menininha, algo que, de certa forma, envolve diretamente o autor e
suas intenções na trama desses significados.3

5. estamos, portanto, insinuando que essas ondulações melódicas remetem
à própria natureza aquática, da entidade evocada. São ondulações suaves,
femininas?, embora admitam um certo resvalo que une região aguda e região
grave (tomando o âmbito da própria melodia como referência), ora apontando
para o aito (a estreia mais linda...), ora apontando para um movimento
introspectivo, sentido e profundo (o consoio da gente...). Mãe das alturas e
mãe do consoio (da perda, da profrmndeza desse sentir, da morte?). Veja
como é importante na meiodia o ponto de quebra da onda, ora embai≥<o, ora
no agudo, e o ritmo que essa oscflação cria — Mãe, Menininha, Mãe, Qantois.

6. Sobre o que permite a percepção de equivalência ou simuitude entre as

Oufros exempics centundentas d~se fenõmeno de homo-ferda, e com muitas Imphcaçó~
paia aanáuse da música em cultura selam osseguintes pares: hino da Revoiução rmncesa
/ hino Madonai 5rasjielro e 5’ Sinfonb de 5eethoven /5egura o Tchan
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duas melodias, podemos dizer que trata-se de uma janela conceitual
apontando na direção da noção schoenberguiana de Grundgestalt, ou seja,
do esforço de apuração do trabalho composicional medido em termos de
elaboração e diferenciação motívica. No caso específico estamos lidando
com o formato de se><ta — fá#, mi, re, lá em Caymmi, e lá, fá#, mi ,ré na
i~ve Maria. Mas por que introduzir esse viés analítico na discussão? Primeiro
porque ele está claramente presente na metodologia da comparação entre
as duas melodias,4 entre os dois discursos (para aceitar a metáfora da
narratividade). ~, em segundo lugar, porque há aí um vetor temático que
merece menção especial. É que subjacente á noção de elaboração motívica
em 5chõnberg está presente a noção de composição como probiematização.
O próprio conceito de motivo em música, apresenta uma interseção
interessante com a construção de um problema — algo como um ‘unrest’,
para usar as palavras de 5chõnberg —, a e≥~igir uma resposta adequada, ou
seja, a apresentação de soluções para o conflito produzido.

7. Mas qual a probiematização em Caymmi? Certamente, a
probiematização de Caymmi é algo que paradonalmente vai lidar com
suas estratégias composiclonais de evitar complicações desnecessárias,
evitar ‘problemas’, suas estratégias de depuração de um estilo
absolutamente simples, feito com duas ou três notinhas pra lá e pra
cá. O difícil é fazer Como é que alguém pode produzir coisas tão
despojadas e tão imprevisíveis? (Mão no sentido do susto, mas no
sentido da total ausência de mau gosto, de relações forçadas ou
percebidas comd desgastadas). Mão estou cometendo nenhuma heresia
ao dizer que as melodias de Caymmi são menos previsíveis que as de
Mozart.

8. Podemos enempliflcar algumas situações dessa problematização do
despojamento. O final da melodia é uma dessas situações. A palavra
Oantois, cuja trama composicionai já foi mencionada anteriormente, é

~ 5ub-área de teoria motjvica tem produzido um volume considerável de trabalhos

apontando Incríveis relações de proximidade entre Idéias musicais de uma mesma
obra (multas vezes em movImentos dIstIntos) — p.e. em Mozart, Oeethoven,
Orahms, 5chõnerg etc. — que permanecem subjacentes à superficie, dando
margem ao desenvolvImento de uma acepção dlferenclada do conceito de estnjtura
musical.
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associada ao motivo— fá#, ré, ré. Por que não — fá#, ml, ré — como
seria lógico numa situação de fechamento tonal (closure), solução que
seria inclusive respaldada pelo motivo inicial? auditivamente
percebemos que a introdução desse mi, destruiria completamente a
sutileza e a própria natureza do gesto final da melodia, esculhamba tudo,
para ser bem sutil. O curioso é que Caymml, qua compositor, ou se
quiserem, o protagonista composicional5da canção, fez essa opção com
muita clareza. 5e tivesse estudado teoria e solfejo é bem possível que não
soubesse sair dessa enroscada, caindo no lugar comum fórmula final
previsível.

Má mais de uma linha de argumentação para justificar a Inteligência dessa
escolha (não refie>~iva?) de Caymmi. rm primeiro lugar, o papel de destaque
e>~ercido pelo bordão lá, que está presente o tempo todo como limite Inferior
da ‘onda’ melódica, seja na ‘tônica’ seja na Dominante. essa ênfase sobre o lá
cria uma centricidade diferenclada sobre o ré. Uma centricidade que não admite
fechamento encesslvo, pois está sempre pronta para deslizar de volta para o
bordão. Mesmo no final do verso, hora inescapávei de fechamento, o
protagonista composicional evita entregar todos os pontos, e omite a vizinhança
mi-ré. Daí para percebermos o papel de destaque ocupado por essa última
maroia no gingado da onda é apenas um passo. O motivo fá#-ré é aquela
última quebrada de onda, que brinda nossos ouvidos como se fosse aquela
espuma branca e friazinha que se recebe na cara e no corpo quandojá entramos

~o conceito de protagonista representa uma perspectiva sintética de construção poietlca da
obra, tomando como horizonte os eventos que a constituem, e acenando com a possibilidade
de um melhor entendimento da construção de subjetividade em música, embora coloque em
jogo a dimensao narrativa da organização composicionai, o ponto de vista do protagonista é
distinto do ponto de vista autorai mais abrangente do compositor, justamente peia reiação
especifica com o horizonte dos eventos da obra. Distingue-se ainda do ponto de vista do
ouvinte, pelo ‘suposto saber’ que ostenta a cada instante sobre o que estaria prestes a
acontecer, assumindo pelo que de tato acontece, inteira responsabuidade. Sendo assim, a
tacuidade de saber o que vai acontecer está intrmnsecamente figada â capacidade de fazer
acontecer. Messe sentido, o protagonista é o agente da composição. Como iocus ficcionai e
composicionai, como instáncia de suposto saber, o protagonista cria um nivei intermediário
entre oautoreseus receptores—um iugarde tala, uma espécie de narrador, caso música tosse
discurso — algo que tem a ver simuitaneamente com a subjetividade em construção na obra,
e com a dimensão coletiva de expectativas dirigidas ao objeto musicam. importa ainda reconhecer
que o ‘suposto saber’ atribuido ao protagonista composicionai também é ‘suposto gozar’. O
espaço da reflexividade O—ou seja, a natureza transicionai do objeto-sujeito música — seria o
espaço do encontro (tantasia) entre aigo que se deseja (e às vezes nem se sabe) e a aparição
disso como ‘pensamento sonoro’
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no mar. A metáfora da onda perderia muito sem esse último gesto. Por último,
percebemos todo um Jogo de paraleUsmos — sol-mi, fá#-ré —, e ainda —

ml-dó#.

[ssas duas linhas de argumentação —Justificando o detalhe através da cone>ão
com os princípios mais amplos de planejamento de contorno6 e do paralelismo
— apontam para algo que nos parece fundamentar como ‘problema’
composicional da peça.

b<. 2

a —

‘91 S_ e. S_ — —— °ns e

Olorum que mandou essa filha de Oxum/ Tomar conta da gentel E de tudo cuidar/ Olorum que mandô-ê-â/ Ora-i&ië-ô

9. Que a segunda parte da melodia apresente uma relação de sImetria de
contorno com relação à primeira não deve surpreender. Lonfirma a vigência
das idéias composicionais apontadas. Todo o movimento nesta parte ocorre
na região aguda, descendo e subindo em seguida, num grande arco (a mando
de Olorum), antes das duas marolas finais que evocam as marolas de
fechamento das duas semi-frases da primeira parte. O gesto melódico inicial,
alusivo à Mãe, contrasta de forma inegável com este, que permanece nas
alturas e desce para enfatizar o vigor de Olorum. Todo o arco acontece sobre
o acorde de Dominante com sétima. Por outro lado, o mando de Olorum
transforma-se foneticamente em saudação a OKum: mando-ê-ô 1 ora-lê-lê
ô. [lesse caso, o paralelismo sol-mi, fá#-ré, une e separa essas referências
a Olorum e a O><um, da mesma forma como estão relacionadas a primeira e
segunda partes da canção.

10. Temos aí a transição para uma abordagem mais adensada da temática
dessa palestra. A dimensão composicional do contorno melódico transita

60 estudo do contorno, ou de problemas de organização musical a ele relacionados
é uma área de pesquisa em teoria da música com resultados promissores. Dasta
mencionar o trabalho de Mlchael rrledman em direção a uma serlatzação dos
contornos (e não das alturas).
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com certa ~cilldade entre sintaMe e semântica.7 há de saída, a relação profunda
entre música e corporealidade, entre o desenho melódico e a sensação que
causa. há a lógica engendrada pelas descidas e subidas da voz. ~ há, ainda,
as referências e os lugares de fala. É possível distinguir pelo menos cinco
níveis de referência: o eu da voz que canta e proclama uma determinada
mãe como sua, um tu implícito (que ouve essa oração), o nós da identificação
produzida em todos aqueles que a ouvem (o nós do tomar conta da gente...),
a própria Mãe Menininha, Oçum, seu orb<á de referência, e Oiorum. A
intimidade desse eu que ora, que suspira e geme, corresponde o desenho
do contorno inicial. A Mãe Menininha é colocada na subida da primeira marola
de final de frase. O Qantois (uma primeira referência ao nós) ocupa a outra
marola, aquela que fecha a primeira parte da melodia e se mantém em
todos os outros versos com os demais atributos dessa Mãe. rsse gingado
ondulatório continua portanto através da enumeração desses atributos: a
estrela mais linda, o sol mais brilhante, a beleza do mundo, a mão da doçura,
o consolo da gente, a O≥~um mais bonita. Mo final desse processo o sub-
refrão ‘Tá no Oantois’ as~umlu o papel de bordão antifonal. Messe momento
o caminho está preparado para adensar essa caracterização do nós (nós do
terreiro, nós da Bahia...). É importante observar que Isso funciona como
transição para a segunda parte, onde cessará, ou mudará de natureza, o
movimento de onda tão utilizado até esse ponto. O que toma o seu lugar é
aquela maroia de terça (sol,fá#,ml) Já comentada anteriormente, que por

Cabe aqui um comentário sobre linhas de pesquisa em análise e teoria da música
voitada para o dimensionamento desse fosso ancestral. Para ~rego~ l~arl, um
analista que trabalha com um modelo analiuco derivado do conceito de ‘plot’
(trama), o objetivo principal éjustsmente essa integração entre o estrutural e o
semântIco-expressivo. O conceito de ‘piot’ é visto como uma espécie de tirsatz da
narratividade em música, desmistificando a noção de que estrutura e conteúdo
sejam incompattveis analiticamente. huma outra direção, surge a Idéia de
Intertextuatidade, apoiando-se sobre uma crítica à oposição firmemente estabelecida
entre texto e contexto, e pelas metáforas de ‘dentro e fora’ (da obra, por
exemplo), algo que desemboca na tradicional oposição entre história e análise. Mão
se pode escapar do apilslonamento que a noção de texto autõnomo traz em si
apelando para o contexto, porque ainda assim você estará confinado ao mesmo
esquema binário. Para alguns — p.e. Morsin (1999) — essa é a verdadeira cilse da
pesquisa em música. Devem ser mencionados ainda o enfoquejá tradicional de
I.erdahi e jackendof~ o crescImento recente das pesquisas em semiótica da música
— I~ofi Agawu, ~ero Tarasti —, e a contribuição original de -lans [Seiier.
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ser repetitiva e rítmica cumpre multo bem a ftnção de evocação dessa
comunidade, O batuque está aí presente como referência, como
caracterização daquele que manda. Mas o masculino e o feminino não estão
isolados, e sim orquestrados, eles se fundem como dimensões de um
mesmo fenômeno, dimensões de vida e de ondulação.

11. F~ essa altura dos acontecimentos o desafio não é mais a indução e sim
o visiumbre de categorias que possam mapear o campo temático em
discussão. Confrontado com esse desafio, a partir da perspectiva da área de
composição musical, Merbert BrQn (1985) levanta as seguintes dimensões
do relacionamento música/hnguagem°: a) quando a Nnguagem é modulada
peia música; b) quando a música absorve (imita) comportamentos
lingüísticos; c) quando música e linguagem se movem em estado de analogia.

Observo de saída que essas dimensões devem ser entendidas como
categorias processuais, lembrando com Fernando Cerqueira (1993) que
musicahdade e poeticidade podem ser entendidas como resuitado de
tensões operantes no interior da obra, poética ou musical, e no ato de
percebê-la. P\lém disso, elas não se opõem, é quase como se representassem
diferenças de Intensidade. Por e≥<emplo, na moduiação a Interação é menos
invasiva que na absorção. O processo de interação pode chegar até o ponto
em que os próprios sons da linguagem são utfllzados como material musical.
F\lém disso há toda uma gama de Interação conceitual. Um volume
significativo de produção em teoria da música no 5écuio ?2~ tem vinculação
estreita com a iingüística.

12. Pensando em termos da primeira dimensão, vemos que quando a música
moduia a linguagem o que acontece é uma espécie de deformação construtiva.
i~ palavra Mãe, apresentada no ponto grave do arco ganha traços semânticos
diferenciados. O campo dessas ‘modulações’ é vastíssimo e não se restringe
à música ocidental, é óbvio. Má ainda, na superfície da interação entre
poeticidade e musicalidade o que Cerquelra denominou de anseio e recusa
de sentidos, vetores que apontam para a fusão das duas perspectivas e
vetores que operam a manutenção da autonomia e das distinções. Vaie a

8herbert &ün (1986:139)
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pena observar, que também seria possível afirmar que a linguagem modula a
música. A nota lá atribuída à palavra Mãe, jamais será a mesma. Aliás, a rigor,
não e,<iste a nota lá como entidade independente do timbre que a constitui.
Descrever a e≥~perlêncla como algo bifásico talvez seja a maior deformação de
todas, como querem os fenomenologistas. Messe sentido, esperar-se-la o
desenvolvimento de ferramentas adequadas à abordagem dessa comunhão.
Mão é preciso dizer que a música popular é um campo privilegiado para a
observação desses processos e aplicação de novas idéias.

13. A segunda categoria processual — quando a música absorve
comportamentos ilngüísticos — é também um vasto território. F’odemos
movimentar essa paisagem com a menção de todos os construtos
desenvolvidos peio estudo de retórica da música. Má, nos dias de hoje, plena
consciência da importância da herança das Idéias de Aristóteies, recuperadas
na Renascença e utilizadas como lastro de referência para o desenvolvimento
de toda a música Instrumental do barroco, aflorando na própria teoria da
música, notadamente a partir de Matheson no 5éculo ≥ÇVIIi, até os dias de
hoje. Mão há sonata sem e><ordium, narratio, propositio, confirmatio e peroratio.
De acordo com Dahlhaus, era absolutamente radical no 5éculo ?~Vlll a
afirmativa de que a música era uma linguagem tonal (Tonsprache). rol,
portanto, um longo processo de emancipação, sujeito a Inúmeras rabugices,
esse da emancipação da música Instrumental, merecendo lembrança o dito
de ronteneile (que até Rousseau evoca): ‘5onata, que queres de mim?’.

Em nossa canção de referência as ondas são também semi-frases, e o
paraleBsmo que e≥’Ubem pode ser entendido como equivalente às rimas ei
ou outros recursos de cone≥<ão. A própria dimensão do planejamento do
contorno caminha em estreita união com a lógica dos contornos da linguagem
(imagine-se um grito/gemido ascendente como o de Ai minha Mãe; possível
mas Improvável). Mais uma vez, é preciso lembrar que a linguagem também
absorve comportamentos musicais (se os dois processos têm uma raiz
comum, fica até difícil prosseguir com esse tipo de raciocínio).

Comento aqui um dos gestos que me parecem dos mais Interessantes
(talvez devesse fazê-lo adiante). Trata-se do status desse heinl que permela
a enunciação dos atributos da Mãe Menininha. Ele é absolutamente
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desnecessário do ponto de vista do entendimento do te><to. está tudo dito
sem eie, e ao mesmo tempo eie muda tudo, ele transforma uma mera
enumeração numa conversa cheia de dengo, numa rivalidade fingida sabe-
se lá com quem. Como não adere a nenhum conteúdo específico esse hein
flutua entre os atributos, sobra e conecta a comunicação. Quando se observa
o tratamento que recebe em termos sonoros, o hein ocupa o mesmo iugar
do Aí, a nota aguda do arpejo descendente, ora como fá#, ora como mi, e
esse é o caminho de síntese da melodia, a Urflnie schenkeriana, só que o
heinl flutuante desafia a chegada em ré, ele permanece soando e criando
essa e≥çectativa de permanência.

14. A terceira dimensão taivez seja a mais beia, porque insinua um cenário
onde os dois flu≥<os (música e linguagem) autonomizam-se permitindo o
surgimento de anaiogias mútuas. Já temos faiado bastante desse ponto de
vista, basta lembrar que todas essas maroias musicais, essa verdadeira festa
de ondas que quebram e salpicam na gente, com arpejos e motivos de
terça, caminha em paraieio à alegoria de um povo do quai se percebe a
profundidade espirituai, que pratica uma estética do despojamento — por
enempio através das referências à natureza-cosmos (a estrela mais hnda / o
sol mais brilhante; novamente O><um e Oiorum; feminino e masculino) —,

um povo que ceiebra o ‘estar juntos’ e que e~<alta esse ‘estar juntos’ como
resuitado de uma atuação feminina...

Como provocação final, faço questão de lembrar que nem a música nem a
poesia acabam com o finai da canção. Quando a safra é boa, fica esse desejo
incontroiável de falar sobre o assunto, e de produzir, novos universos
anaiógicos (às vezes compenetrados em ciência), meta-discursos com
reiação à experiência artística. A rigor, os mesmos desafios continuam
presentes, porque o domínio da fala, e da faia anaiítica, também é um domínio
composicional. Ora-iê-iê-ô.
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13
~iriri

Aqui leitori Aqui! Temos a satisfação de Informar
que tudo está sendo feito de forma a atender a
sua sensibilidade e bom senso, e só depois de
grande refle>ão e avaliação de mercado é que
escrevemos algumas linhas — p.e., todos querem
saber sobre a violoncelista européia que tocou
todo um recital nua, coberta pelos longos cabelos,
sobre os namoros-homo de Tchaikovsky, sobre a
partitura de Dach que enrolava pei≥~es, e por aí
vai. Haverá um ou outro estraga prazer querendo
insinuar que os critérios utilizados são
massificados e estatísticos e que sua
sensibilidade conta, e multo, desde que se
enquadre nesses limites, “quando o ouvinte
consome música, ambos desaparecem”,’ dizem,
com ares de gozação.

Mão creio que haja oposição verdadeira entre
erudição e mercado. Lm bem se ouvindo, uma
sinfonia de Mozart sal até lucrando com um fundo
de bateria, e o público tem acesso a um clássico.
Da mesma forma, por que embaçar a beleza de
obras primas deiKando que os pedaços mais
bonitos e conhecidos sejam ouvidos numa
mistura com todo o resto? É melhor recortar os
movimentos mais assimiláveis e lançar uma

1 Máxima de [lerbert Dn~n
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coletânea, melhores momentos de 5chuber-ti Queremos todos curtir o rosto
bonito do maestro alemão que faz cara de choro contido na capa da gravação.
É a emoção dele que gostaríamos de comprar, compramos a gravura do
rosto e~taslado e chegamos mais perto de nós mesmos. Voi apenas nazismo
o que levou 5chenker a proclamar que acima de dez, uma audiência se
transforma em multidão, e que as multidões são surdas e burras.

[lão há perigo de barbárie à vista, o mercado é ‘ni uma’ como dizem os
teens. Os discos de ouro e de platina vão aos poucos sedimentando a história
da nossa música, tá ligado? Vejo programas que sabatinam os participantes
sobre a história de todas as bobagens nas vidas e obras de nulidades
eruditizadas pela popularidade. rulano cortou o cabelo no estilo de sicrano.
O que pensa a jovem cantora sobre a pílula?

A educação precisa ir se adaptando a esses novos tempos. De que adianta
incentivar alguém a inventar coisas suas, a ver as coisas que lhe são pr&~imas
de forma original e independente? É preciso incentivá-lo a ver as coisas
quase Iguais, mas com umjeitlnho diferente, uma manhazinha que produz
milhões. Maestro, escolha bem seus arranjos. 5opros, rezem pelo futuro do
a≥<é. Pianistas, ao teciadol Como será o amanhã de nossa peculiar erudição
baiana?

Pensar que a própria linguagem musical tem seus ditames e que há uma
força interna e uma teleologia na combinação dos sons, um destino, uma
história, é pura bobagem sem os discos de platina. É coisa de modernista
ultrapassado. A ética da arte precisa Ir se adaptando a esses novos tempos.
Precisamos de uma ética mais volátil e tão estatística quanto o ouvinte médio
que depois de 1000 horas de ≥<iriri, prefere nirirl..
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14
arte, cultura, bra5il:

perpleKidades contemporâneas

entre uma batida e outra de zabumba, um
malabarismo e outro do frevo, curtindo o som da
moeda no fio de arame do berimbau, ouvindo a 58

8achiana no serrote-goela da cantora lírica, ou mesmo
tentando reproduzir lguaizlnho a batida e a respiração
de João c3iiberto — um Policarpo Quaresma atual
talvez quisesse saber o que é mesmo cultura
brasileira. Perceberia, mais cedo ou mais tarde, que
essa vontade e convicção precisam conviver, nos dias
de hoje, com um processo mundial de
desmlnilnguamento das grandes narrativas que até
poucas décadas atrás sustentaram as premissas
embutidas nesse compie><o conceitual, e a própria
mentalidade que o fez aflorar

rara início de conversa, quando o capitalismo tardio
acelera o processo de transformação de e><perlênclas
culturais em mercadorias — agora comumente
tratadas por ‘produtos culturais’— alguma coisa
acontece no coração da cultura e das artes. De todos
os atributos maravlihosos da aventura humana nesse
domínio, talvez o mais característico seja a construção
de autonomia para estipular universos-de-sentido que
se apresentam como alternativa — complemento,
fantasia, sublimação, negação, crítica, relativização etc.
— com relação à percepção cotidiana do mundo e
de suas regras. raiar da autonomia da arte é falar de
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construção de liberdade, no sentido de aumento das escolhas possíveis —

nessa perspectiva, a autonomia da arte é o oposto da ahenação.

Da idéia de t≤ultur comocuitlvo do espírito passa-se à montagem de indústrias
culturais. havendo indústrias há centros e periferias, definidos peia capacidade
de estabelecer (ou de absorver) agendas e de projetar (acolher) vaiores, e,
por conseguinte, um reforço inevitávei de uma certa racionalidade (ou
irracionalidade) hegemônica. Problemas e soluções precisam conviver com
esse novo caldo.

Até que ponto a lógica peculiar da criação artística resistirá a essa
transformação ecoiógica de grandes proporções, que vincula ine≥<oravelmente
o artista e suas artimanhas ao espaço de mercado? Como é que o artista vai
fazer, para conseguir construir seu ofício apenas com a liberdade permitida
pelos mercados? Morre a concepção de arte como invenção (ou preservação)
de autonomia? Ou muda a definição de mercado — que aprende a Udar
com as diferenças? 5e mudar a definição de mercado então é porque o
capitaBsmo terá mudado, socializando-se? Difícil imaginar que bicho seria
esse, embora a noção de mercado comporte suthlezas e transformações
mil.

Mo ritmo vertiginoso do processo de vinculação mercado/cultura, o que
acontecerá com aqueies interessados em preservar a construção de
autonomia como forma inequívoca do fazer/pensar humano? Será necessário
desembarcar do trem da idéia de arte/cuitura tai como posta hoje em dia?
Ou seremos simplesmente eNpuisos dele? Artistas serão aqueles que dirão:
“Arte? Tô foral”. O que acontecerá com nossos primos, os cientistas, que
enfrentam desafios semeihantes, contribuindo, com o estado de sua arte,
simuitaneamente para a destruição do pianeta e para o fortaiecimento de
grandes muitinacionais? ~m ambos os casos transparece a importância mais
do que estratégica, constitutiva mesmo, de uma ética desses fazeres. ~tica
e estética (ou faita de ambas) nunca rimaram tanto.

Vaie observar que, ‘não saber o que é arte’ — autonomlzando-se em relação
ao que já eniste e buscando outras alternativas — é uma instância
fundamental do processo de criação. Quem já sabê o que é arte, faz outra
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coisa — curte, vende, comunica, analisa, ensina, e até mesmo, atrapalha...
É um paradoKo fundante: só os que não sabem o que é arte/cultura podem
fazê-la. ~ também não é uma Ignorância fácil. Muitas vezes, ‘não saber o que
é’ dá um trabalho danado, trabalho de desconstrução, e, por conseguinte,
de constituição de autonomia. É esse não-saber que engendra a liberdade
com reiação a tudo que cerca o artista — mercados, história, sua história,
seu estilo, e até sua sensibilidade. Inventar é duro, e~<ige relativlzar tudo.

Mas quando a arte fica colada com o mercado, não saber o que é arte tende
a ser um simples erro de avaliação mercadológica. Basta pensar na indústria
mundial de cinema. Será esse o paradigma para todas as artes? Assim o
parece. Imagine a montanha de recursos mobilizada por hoflywood e os
resultados artísticos produzidos. Prevalece a sensação de que o avanço da
linguagem poderia ter sido vertiginoso. É isso que está acontecendo em
todos os outros campos? Uma macdonaldização cultural do mundo?

Logo atrás da hegemonla dos mercados vem a definição dos centros do
mundo. Os lugares de gravitação, capazes de estabelecer agendas, e de
fazer reverberá-las nas redes. Moje, mais do que nunca, para fazer arte é
preciso Ignorar essa geografia perversa. Uma vez persuadido a entrar numa
obra de arte, a habitar seu espaço enperiencial, esse é o centro do mundol
O artista que se sentir “periférIco” é um artista vencIdo. Apesar disso, dar
um pum em Mew York é completamente diferente de fazer a mesma coisa
emJebe-Jebe do Penedo. O dejebe-Jebe pode ser mais autêntico, porém o
de Mew York pode contribuir para alterar a definição corrente do que é
autenticidade.

A questão da hierarquização dos lugares não é apenas geográfica. Má também
a constituição de lugares de fala. As manifestações artísticas trazem em si
visões de mundo; toques de candomblé, aboios, congadas, cada um deles,
permite visualizar uma fresta da história e>çlstencial de populações Inteiras.
Confrontados com a ‘racionalidade’ hegemônica (ou falta de), sofrem tanto
quanto o mico-leão dourado. Mesmo quando o discurso é de preservação
da diversidade há uma tendência Inquestionável de deformar o preservado,
adaptando-o à lógica da racionalidade hegemônica.
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Pois é no meio do desminlinguamento dessas grandes narrativas —

autonomia da arte, supremacia do estado-nacional, concepção de Kultur
como cultivo do espírito, racionalidade hegemônica e etc. — que é preciso
recolocar a questão do sentido da cultura brasileira. Como fazê-lo?
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15
EI Ai’hab

Lra uma vez uma Ilha ensolarada, lá pelo oriente
longínquo, chamada Aih’ab, onde todos gostavam
de música. Mavia bandas e mais bandas, de todos
os tipos imagináveis, e as noites eram verdadeiros
festivais que se prolongavam até altas madrugadas.
Os meninos das escolas, todos eles queriam fazer
música. No centro e na periferia da cidade, a mesma
coisa. ~ música tinha uma importância comercial (e
política) enorme; a economia da ilha e sua própria
identidade dependiam disso, e>çortava-se música.
Os turistas amontoavam-se para ouvir seus
batuques e novidades. No entanto, nem sempre
tinha sido assim. Durante muitos anos a ilha
simplesmente importava canções e estilos e
chegou a cantar alegremente letras que ninguém
entendia. Como foi que aconteceu a mudança? O
assunto era discutido em pequenos círculos. i~lguns
achavam que a riqueza vinha da herança étnica
africana, tendo a erudição musical dos terreiros
vazado para o âmbito do consumo, já outros
pensavam que o segredo era a mistura de diferentes
etnias em um caldeirão cultural, outros ainda,
atribuiam a mudança a uma visão de marketing
cultural, ou a forças sociais que finalmente
conseguiram romper a barreIra da repressão, ao
talento de certos artistas que se projetaram fora da
Ilha trazendo visibilidade para todos de dentro, a uma
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política cultural de vanguarda criada por um reitor da ilha que afetou toda a
produção artística, a uma batida irresistível que hipnotizou a galera... as
e≥<piicações se multiplicavam.

Um belo dia, um conselheiro do vizir insular, sonhou que tudo tinha mudado
e que a ilha! perdera o prestígio musical. Os bons músicos foram morar em
outros lugares, os turistas mudaram de roteiro e as canções locais estavam
sendo consideradas repetitivas e de mau-gosto no mercado e>~terno.
Preocupados com a tal premonição, as autoridades insulares reuniram
algumas pessoas de bom senso e pediram que discutissem a situação do
futuro da música em i~ih’ab. ~ra preciso planejar.. traçar metas e realizá-las.
F\s pessoas de bom senso decidiram que não iam ficar discutindo as coisas
em abstrato, queriam visitar os futuros músicos, aqueles a quem estaria
entregue o futuro da ilha. Começaram pelas escolas, mas foram informadas
que não havia um programa de ensino de música nas escolas de i~ih’ab,
‘eles aprendem em outros lugares’. 5erá que se fosse criado um grande
programa de ensino de música estragaria o talento natural dos aih’abianos,
pensou um deles (o que tinha menos bom-senso)? Será que a nossa música
é melhor assim sem planejamento da formação dos músicos? Será que o
avanço insular depende de pequenos/grandes gênios que surgem do nada,
ou do trabalho com talento e disciplina? Onde é que as pessoas conseguem
treinar a voz? Seria possível pianejar e formar 1000 percusslonistas de
qu~lidade? Quantos professores de música e><istem em Ai’hab, perguntou
um conselheiro? F~s perguntas foram se multiplicando, e as pessoas de bom
senso ficaram cansadas de tanto trabalho. De repente, a ilha começou a
discutir com entusiasmo seu futuro, e vários projetos inovadores apareceram
na mesa. Aí o grupo do bom-senso marcou uma data para anunciar o resultado
dos trabalhos... (a ser continuada)
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16
1 0musica e pslcanah5e: uma possivel interface

“Não estaria a música tão envolvida
com tudo que não é música,

quanto a fala com o que não é fala?”
Charles Seeger

O presente ensaio investiga a aplicação de noções psicanalíticas à música,
buscando um referencial que permita lidar com uma possível dimensão
inconsciente desta atividade, algo que nos leva de Imediato à relação mais
abrangente entre música e linguagem falada, e a uma série de contribuições,
teorias e polêmicas produzidas ao longo de vários séculos.’ A questão
converge mais recentemente para a Investigação da possibilidade de
aproveitamento de enfoques das áreas de semiologia e lingõístlca em análise
musical. Discute-se a natureza de uma slntaMe musical, sua relação com a
identificação de unidades estruturais mínimas, seu caráter Intrínseco ou
simbólico — Mattiez [1975]; a relação entre significados musicais e a teoria
da informação — Meyer [1967]; ou ainda a possibilidade de utilização de
modelos da lingüístlca Chomskiana em teoria da música, visando a
identificação de uma gramática, um sistema formal de princípios e regras
aprendidos sem o controle absoluto de uma “introspecção consciente”, nas
palavras de Lerdahl e Jackendoff [1983]. Outra referência indispensável vem
de 5eeger [1977], ao descrever fala e música como processos

Uma boa medida da dimensão abrangente desta discussão é o volume de
pubiicaçÔes numa área ‘intema’ tal comoa relação enb’etexto e música, preocupação
de compositores, intérpretes e musicólogos tanto no nível artesanal da combinação
de sons como em ni\,eis mais abstratos. Veja-se por exemplo o verbete Opera do
dicionário oitocentista deJJ, Rousseau, onde “algumas idéias sobre a maneira de
elevar e enobrecer a arte (de compor) são apresentadas, fazendo da música uma
linguagem mais eloqoente que o próprio discurso”.
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cámposicionais distintos, levando a tipos diferenciados de conhecimento.
Distingue entre conhecimento falável, ou melhor, conhecimento produzido
pela fala sobre música (“speech Rnowiedge about music”), e conhecimento
produzido através da música (“music knowiedge”). 5empre que se quis
“investigar” a música, foram na verdade os processos composicionais da
faia que estiveram mais ativos; e foram aqueles processos composicionais
da música, passíveis de referência pelos processos da faia, que estiveram
mais eMpostos. [lo entanto, o conhecimento musical não é inteiramente
comunicável pela faia. Ora, como lidar com este domínio do não falávei em
música? Qual a natureza deste conjunto de coisas que não encontra
representaçãb na fala?

Ainda de acordo com 5eeger, a faia e a música podem ter tido uma origem
comum, um sistema ancestral constituído por um conjunto imitado de sinais
auditivos, ainda presente em várias espécies [1977:139]. ~m algum ponto
do processo evolutivo os conjuntos se diferenciaram, algo que encontraria
paralelo no desenvolvimento Individual de cada membro da espécie atuai,já
que a partir de um espaço auditivo único, o bebê aprende, ou melhor, constrói
essa diferença de registro entre Informação musical e informação falada.
5omente após este processo de diferenciação é que um dos processos
composiclonais pode ser mobilizado para Investigar ou simplesmente
comentar o outro, e aí começa a história formal da produção de conhecimento
em música.

[ssas questões nos levam a pensar nas possíveis cone≥<ões entre música e
psicanálise, até porque este ramo de investigações desenvolveu entre outras
coisas, maneiras de lidar com a dimensão não-falável da própria faia. Outro
fator de apro≥~imação é sem dúvida o fato de que a atividade analítica estrutura-
se em torno de uma escuta, ou seja, da capacidade de ouvir e acompanhar
flutuações de sentido numa cadeia de associações.2 [laveria então a
possibilidade de vínculo interdisciplinar entre esses dois campos de
conhecimento?

2 Tenho ouvido na tala de vários psicanalistas um entusiasmo particular com essa
dimensão auditiva (musical?) de seus cotidianos. A posição pode ser ilustrada com
o seguinte trecho de ilermann [1979:25]: - como a música, os sentidos possft’eis
do discurso têm uma existência apenas potencial, até que sejam interpretados”
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Podemos encontrar Inúmeras referências a esta possibilidade, na literatura
de análise musical, embora quase sempre circunstanclais. 5choenberg
[1967:8] fala da invenção ou uso inconsciente de motivos na construção de
semi-frases simples. I~etl [1951:223] é bem mais e≥<plícito ao questionar
se as transformações temáticas seriam conscientes ou 5ubconscíentes,
conclulndo pela primeira possibilidade, reconhecendo porém que durante
algum tempo esteve inclinado a considerá-las subconscientes. Lerdahl e
..Jackendorff [1983:4] afirmam que o conhecimento de um estilo musical é
em grande parte inconsciente, [orte [1977:7] chega a traçar um paralelo
entre 5chenker e rreud — este, “abrindo o caminho para um entendimento
mais profundo da personalidade humana, com sua descoberta de que vários
padrões de comportamento esplícito são controlados por certos fatores
subjacentes”, e aquele, “abrindo o caminho para um entendimento mais
profundo da estrutura musical, com sua descoberta de relações específicas
entre os eventos diversificados da superfície e unia organização
fundamental”. Sabbeth [1979:231] dedica todo um artigo à tentativa de
aprofundar esta analogia, concentrando na relação entre a teoria freudiana
da produção de chistes e a análise linear de Schenker, baseando-se apenas
na similaridade entre formações motívicas nos níveis reducionais
Intermediários, sem contudo justificar como a Ursatz 5chenkeriana poderia
assumir funções semelhantes às do inconscIente freudiano. A analogia acaba
ficando um tanto forçada e sem respaldo da parca literatura musical oferecida.

Num estudo recente sobre percepção musical voltada para a música do
século M, rriedmarin [199O:>o~] identifica duas estratégias de apronlmação
do repertório: a primeira delas é a de intensificar as respostas instintuais à
música, tentando substituir a tradicional aderência às eMpectatlvas oriundas
da música mais antiga; a outra é o apoio intelectual à habilidade auditiva
Instltiva. Dentro desta perspectiva é como se tudo dependesse do sucesso
de uma espécie de plug Instintual. i’Kramer [1988: 376], um estudioso das
relações temporais em música, ao comentar a possibilidade de eMperiênclas
musIcaIs com percepção de tempo alterada, tendendo até mesmo à ausência
de percepção de passagem do tempo (timelessness), faz referência à idéia
freudiana de que o inconsciente ignora a passagem do tempo, favorecendo
uma concepção de tempo musical vertical, sem implicações (metas) lineares.
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Vários outros exemplos comprovam essa espécie de namoro platônico da
teoria da música com a psicanálise. As intenções tendem na maioria das
vezes a pueris até mesmo gratuitas, embora algumas delas possam talvez
ser levadas a produzir conseqüências significativas; o fato é que tais
referências aparecem com relativa freqüência, multo embora duas resenhas
recentes sobre direções interdisciplinares e novos paradigmas de pesquisa
em teoria da música — 5eraflne e 5lawson [1989) e Rahn [1989] — ignorem
completamnete o assunto. Para ser mais preciso, flahn chega a recomendar
a leitura do livro de 5chneiderman [1983] sobre Lacan.

Do lado dos psicanalistas o namoro com a música é mais eNplícito. fio
entanto, de acordo com Spender (1980], que revisa a literatura internacional
sobre o assunto, as contribuições dos psicanalistas para o nosso tópico “não
formam um todo coerente ‘~ algo que poderia talvez ser atribuído à relativa
negligência de lteud para com a música.3 (‘las, qual teria sido de fato a
atitude de ffreud em relação à música? Uma possível resposta aparece no
começo do Molsés de Michelangelo [1914:253]:

Posso dizer de saída que não sou um conhecedor de arte, mas
simplesmente um leigo... Mão obstante, as obras de arte
e>~ercem sobre mim um poderoso efeito, especialmente a
literatura e a escultura e, com menos freqüência, a pintura. Isto

Já me ievou a passar longo tempo contemplando-as, tentando
apreendê-las à minha própria maneira, isto é, e≥çlicar a mim
mesmo a que se deve o seu efeito. Onde não consigo fazer
Isso, como, por eMemplo, com a música, sou quase incapaz de
obter qualquer prazer. Uma inclinação mental em mim,
racionalista ou talvez analítica, revolta-se contra o fato de
comover-me com uma coisa sem saber porque sou assim
afetado e o que éque me afeta.

[Wherever 1 cannot do this, as for instance with music, Iam almost
Incapable of obtaining any pleasure. 5ome rationalistic, or

3 Uma revisão mais aproftindada da literatura psicanalítica sobre músIca será objeto
de um próximo trabalho, uma boa revisão das idéias de Reik, Pfeifer, Racker e [~ohut
aparece em Ouerchfeld [1989].
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perhaps analytic, turn of mmd in me rebeis against belng moved
by a thing without Rnowing why 1 am thus affected and what it is
that affects me].

[Wo ch das nlcht kann, z.8. in der Musmk, bin ich fast
genussunfãhig. [me ratlonalistische oder vlelleicht analytlsche
Anlage strãubt sich mn mir dagegen, dass ich ergrllTen sem und
dabem nicht wissen solie, warum ch es bin und was mmch ergrelft].

estamos diante de observações extremamente interessantes, reproduzidas
parcialmente em inglês e em alemão, em função de um certo desvio de
significado apresentado pelas traduções. frm primeiro lugar, fteud não parece
de forma alguma Indiferente à música, confessa-se apenas incapaz de obter
prazer através dela, por não conseguir entender como e porque seria afetado.
Ora, a palavra alemã utilizada para exprimir tal Idéia, é bem mais forte que
afetar — affect, oriundo do inglês; trata-se do verbo ergreifen (literalmente
ser agarrado por, ser tomado por), que dispensa portanto o belng moved
inglês ou o romântico comover-se, do português. lreud está se referindo à
música como algo que tem o poder de agarrar o ouvinte, e que se encontra
além de sua capacidade de entendimento. Talvez o que lreud descreva como
idiossincrasia seja parte essencial do ato de ouvir música: ser tomado por
algo sem saber porque, ou mesmo o que seria esse algo. 5e tal for o caso,
a Interação com música exigiria uma submissão a priori a esta regra, gerando
desta forma uma distância considerável entre fala e música, uma espécie
de escudo protetor contra o conhecimento falável, inclusive o psicanalítico.4

Além disso, algumas perguntas cruclais estão sendo sugeridas, e elas
permanecem atuais: como é que a música pode produzir prazer? Qual a
natureza (emocional, psicológica, psIcanalítica...) da e≥<periência musical?
Trata-se de uma contribuição importante,Já que o conhecimento falável sobre
música raramente formula questões sobre a natureza dos prazeres musicais.
rara fazê-lo, uma teoria sobre o prazer precisaria ser invocada, algo
probiemático por e≥~empio, para os séculos onde a justificativa das

4 ~r — greifen: o prefl~o er”, que pode ser encontrado em diversos verbos
alemães, coincide com a forma do pronome na 3a. pessoa (eie)i
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construções analíticas vinha da Teologia. Problemático também para as
correntes que se constituíram através da contemplação de relações
numéricas, uma descrição genérica para os herdeiros da tradição Pitagoreana
(onde se inclui Boetius, o grande teórico medieval) e chega ao nosso século
em pleno vigor. ~ bem verdade que ainda na Orécia, Aristo≥<eno de Tarento
(ca. 320 AC) pregava uma investigação sistemática dos mecanismos de
processamento da informação musical, confiando na evidência fornecida por
nossos sentidos, uma corrente que embora abandonada por muitos sécuios,
encontra-se hoje em pleno vigor com a concepção de uma teoria da música
como ramo da psicologia cognitiva, como formalização de intuições de
ouvintes mais ou menos Ideais. Má no entanto, dificuldades evidentes com a
inclusão do prazer como categoria cognitival

Apesar de tudo Isso, é surpreendente dar-se conta de como a teoria da
música lida com o prazer, ou pelo menos com o controie de prazer, mesmo
sem formular perguntas enplícitas sobre isso. Os princípios de progressão
harmônica, ou de condução de vozes, lidam com o controie de movimento
e prosimidade em relação a um centro tonal desejado. As cadências estão
repietas de prazer! A escolha de ritmos, timbres, te~<turas, tudo na verdade
que dá origem a idéias musicais significativas está intrinsecamente
relacionado à produção de prazer. A teoria da música tradicionalmente se
comporta de maneira prescritiva em relação a isso, informando como as
coisas devem ser feitas (um tema, uma série, uma forma...), evitando talvez
dessa maneira, o outro lado da questão.

Vários psicanaiistas defenderam a Idéia de que a música parece ser protegida
contra o perigo da articulação verbal, garantindo a seus usuárlos (ouvintes,
intérpretes, compositores) um tipo bastante especial de liberdade, que pof
sua vez transforma-se numa fonte Inquestionávei de prazer A presença de
música (ou seja, de disposição para considerá-la como tal) provocaria uma
evasão do domínio verbal, levando a uma espécie de regressão benigna, o
que parece significar que as funções de controie do superego naturalmente
diminuiriam. [ssa tendência é descrita também por Spender [1980]:

Alguns teóricos insistem na capacidade da música de facilitar
uma regressão a e≥’periênclas tão primárias quanto a da ‘mágica
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do movimento’ (Sterba, 1939). Ao responder a essa evocação
de movimento em música, o ouvinte pode desfrutar de uma
reverberação do estágio primitivo de ausência de limites entre
o eu e a realidade e≥<terlor Mohut e Levarie [1950] caracterizaram
algumas formas de prazer musical como capazes de induzir,
usando termos de i=reud, ‘sentimentos oceânicos’ e uma
sensação de ‘onipotência mágica’, e o ‘ritmo como mediador
de uma descarga cinética de tensão.

O reconhecimento de diferenças entre o universo auditivo e visual está aí
presente na Idéia de regressão benigna, que apresenta o universo auditivo
como origem das atividades de significação. [lo âmbito de uma ontogenla
da mente, pesquisa-se no momento uma possível relação entre as primeiras
representações das cores, da fala e o processamento de Informação musical
no recém-nascido (discriminação e categorização), que aliás é capaz de
reconhecer a voz maternajá a partir dos primeiros dias de vida, Lynch [1992].
[sse espaço psíquico original, de natureza sonora, que uniria o recém-nascido
à sua mãe, talvez esteja de alguma forma preservado no apelo da música
para uma dissolução de identidade num ambiente oceânico de sonoridades.
A idéia de ‘sentimento oceânico’ aparece em Vreud [1930:82-85] como
parte de uma tentativa de e≥~plicar o sentimento religioso, já no âmbito de
sua última tópica, que concebe o ego como uma diferenciação do ld
resultante do contato direto com a realidade enterior. A regressão benigna
seria portanto uma referência à sensação de vínculo indissolúvel e de
unicidade com o mundo eMterno, preservado no adulto, e estaria na base da
religiosidade, da audição de música, e também do sentimento de
comunidade.

Uma concepção simplista desse feine de fenômenos vai nos levar a enpiicar
a regressão benigna como diminuição das funções de controle do superego,
mas já em Freud [1923] vemos o superego descrito como “mandatário do
mundo Interno, do ld”, de onde viria o suprimento de energia de Investimento
para seus conteúdos. [leste caso, poderíamos conceber a regressão benigna
que se insinua nas manifestações musicais como um apelo irresistível de
um superego selvagem, tão bem caracterizado pelo dito de Lacan: “o supereu
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é o imperativo do gozo, ~ozaI”.5 Com isto, percebemos uma apronimação
entre a incompletude do sujeito da fala, que é aliás condição de sua situação
desejante e o universo do gozo musical. Percebemos também uma conexão
que vai surgindo entre a reafldade pré-consciente dos mecanismos de prazer
musical, e uma condição estrutural de significação (gozo), que acompanharia
a própria possibilidade da e≥<istência de música. As miragens que alimentam
o desejo, responsáveis pela cone~<ão entre essas duas instâncias, aparecem
representadas na ótica edipiana pela possibilidade de ioucura ou morte
(histeria ou obsessão). Mão por outra razão procuramos no repertório
romântico aigo onde pudéssemos apiicar essas idéias, tendo seiecionado o
primeiro Wed do Díchterllebe de 5chumann que vai comentado a seguir.

5 rstamos conscientes da distinção essencial para Lacan entre prazer e gozo, e
riaslo [1993J ~z uma verdadeira demonstração didática da raiação entre os dois
concejtos.
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Dç. 1 - Primeiro lied do Dichterliebe de Robert Schumann
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Antes porém, observemos que é preciso cuidado para não apresentar a
audição de música como e>~cIusivamente constituída por essa dimensão
‘passiva’, termo utilizado pela própria 5pender, cujos vetores seriam a
dissoiução de Identidade, a miragem do prazer absoiuto e a própria idéia
implícita de morte/loucura. É preciso entender que esses próprios vetores
conduzem a uma outra tendência não menos prazerosa, envolvendo a
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aquisição de controle sobre o material percebido e a construção interna de
estruturas e hierarquias. Instaura-se dessa forma uma espécie de dialética
entre as duas tendências, algo que nos levaria à cone><ão entre processo
primário e secundário na eMperlência musical.

De acordo com Langer, [1989:240], “o poder real da música reside no fato
de que lhe é dado, de um modo Impossível para a linguagem, ser ‘fiel’ à vida
do sentir; pois suas formas significativas têm aquela ambivalência de
conteúdo que as palavras não podem ter”. Mersmann [1935:33-47] por
outro lado, nos fala da capacidade que a música possui “de enpressar os
opostos simultaneamente”. b~istiria melhor tratamento do tema ‘amor’ que
o Dichterliebe de Schumann e Meine? O cicio vai Juntando uma série de
pequenos pedaços e ressignificando em cada canção aquilo que foi
apresentado anteriormente. Cabe no entanto à primeira canção uma
responsabilidade multo especial de Instaurar esse processo, tocando na
essência do tema. Mas tocar na essência de um tema como o ‘amor’ não é
tarefa simples, não conduz a uma plácida e unívoca coerência; muito pelo
contrário, é peia porta da ambigüidade que a primeira nota nos recebe, um
Do# que só depois é possível entender como membro de um acorde de
Dó# Maior que antecederia o 51 menor inicial. Essa ambigüidade da primeira
nota multiplica-se em uma série de fenômenos semeihantes: notas
melódicas facilmente reinterpretáveis como notas de harmonia (como é o
caso do 5oi# do c. 1) gerando uma implicação de mudança harmônica na
metade do segundo tempo de cada compasso da primeira frase; suspensões
que aparecem no momento de resolução cadenciai (c. 6 e c. 8). Isto nos
conduz a um procedimento estruturador da composição, que se apóia
parado>aImente na ambigüidade. A seqüência harmônica inicial (Si menor /
Dó# Maior?) prepara o terreno para uma tônica que nunca aparece (fá#
menor). Em seu lugar, ouvimos uma espécie de tônica local, o Lá Maior O
final da canção enfatiza a ausência de fá# menor, dei><ando-nos com a
sonoridade ‘dilacerante’ de uma Dominante com sétima, não resolvida.6

‘ttmar ~1Q7 1J propõe uma Ursata bastante especial para esta canção, terminando
com um 51 sustentado por um acorde de DÓ# Maior com séuma.
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Ora, o espírito do poema é bem esse. A Intensificação do amor e do desejo
vai nos levando a algo bem diferente, aparentemente contrário, a
impossibilidade de amar. O aspecto escolhido como essência do ‘amor’ foi
portanto essa fronteira onde o prazer vai se encaminhando por intensificação
para uma e»pectatlva de prazer absoluto (gozo), com a possibilidade de morte.
O poema já traz essa contradição, estabelecendo uma analogia entre o
amante e a natureza (“Ais alie l-Çnospen sprangen”, quando os brotos estavam
brotando) que se encaminha para um final não resolvido (“5ehnen und
\Jerlangen”). 5e essa analogia falha, e o desejo permanece insatisfeito, então
o contraste entre natureza e o amante pode tornar-se Insuportável, assim
como a morte se opõe à vida. A morte é uma idéia implícita, depende
justamente da inversão da analogia (quando todos os brotos estavam
brotando, eu não pude amar, eu estava morrendo...). O amante ama, portanto,
algo em si próprio, deseja o outro como desejante (deseja que o outro lhe
deseje). Quando essa estrutura desmorona, é o próprio sujeito que
desmorona. A música se encarrega de veicular com perfeição essa
ambigüidade, onde amor Intenso converge via narcisismo para a Idéia de
morte.

5chumann equaclona a impossibilidade de amor com a impossibilidade de
resolução tonal (e também linear) e esse é o fato que mais nos interessa
nessa análise. t através dele que podemos transitar da realidade do prazer
musical numa canção, para a realidade dos mecanismos estruturais de prazer
na música. Podemos, portanto, transpor essas idéias do nível particular de
uma composição, para o nível genérico do conceito de Tonalidade, uma vez
que a implantação de um centro tonal, e a estabilidade que dele decorre,
dependem justamente do afastamento deste centro, de modo a permitir
um movimento de retorno. A construção de estruturas melódicas (e
harmônicas) que permitem a Inferência de um centro como organizador de
toda a estrutura é algo ancestral, que se estende ao repertório medieval, ao
cantochão, ou mesmo ao repertório de culturas não-ocidentais. Mesmo com
o abandono da Tonalidade, muitas peças continuam dependendo de
‘centricidade’ como estratégia de organização das alturas. A importãncia da
Inversão como procedimento gerador de séries aponta nesta direção.

A cone≥ão fundamentai entre a questão sugerida por Freud (sobre o prazer)
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e a teoria da música, é precisamente o conceito de enpectativa, ou melhor,
a sobredeterminação de eMpectativas durante o processo de escuta —

mesmo que apenas imaginada pelo compositor (Inspiração), ou iembrada
pelo ouvinte. Vale a pena mencionar que o conceito de e≥<pectatlva pode
multo bem ser usado como coneKão para um campo Interdisciplinar em
pleno crescimento que é o estudo de ‘música como narrativa’. A distância
entre o sistema e a obra individual é equacionada à distância entre o nível da
estórla e o nível do discurso; de acordo com Maus [1991], é a capacidade
do ouvinte em identificar ‘ações’ produzidas pelos eventos sonoros que
autoriza a busca de modelos de narratividade para aplica à música. [lesta
direção, Tarasti [1991] propõe a utilização do modelo semiótico de Oreimas,
e produz dessa forma uma análise da Waldstein de Beethoven a partir do
conceito de ‘curso generativo’, concebido como um modelo semiótico de
quatro níveis, capaz de ‘gerar’ tentos musicais. ~ uma linha analítica que
acena com a possibilidade de apro≥<lmação futura com a psicanálise, também
esta voltada atualmente para o enfoque de redes de significantes.

Mas retornando à questão da enpectativa, vemos que a Tonalidade é um
sistema de e≥~pectativas, derivadas a partir da relação de quinta entre
fundamentais. Uma nota que seja sustentada por algum tempo, ouvida com
ouvidos tonais (e não com ouvidos indianos ou tibetanos), tende a
transformar-se em Dominante e não em Tônica, o que aponta para a
prioridade da e,<pectativa sobre a chegada. A chegada representa
precisamente um decréscimo de e>4pectatlva, um momento ideal para
conclusão, O Sistema Tonal (e todos os outros sistemas geradores de centros
tonais melódico-harmônicos) mantém, portanto, uma réplica de nossa própria
estrutura de prazer, onde o fazer desejar, gera tanto e≥<pectatlva como
Impossiblhdade, algo que transparece na pequena encenação da morte (ou
de gozo) que cada cadência flnalizante reproduz. A decisão de abandonar a
Tonalidade neste século, e a reação desesperada contra esta decisão, precisa
ser entendida do ponto de vista da possibilidade de perda do prazer. [leste
sentido, a canção de Schumann pode ter sido uma profecia.7

~ neste conte>~to que imagino possível e talvez fértil a cone><ão entre

‘o que a música pós-tonal esi~ propondo é. na verdade, uma mudança de técnicas
de produção de prazer. Mas qual seria o tator em maior evidência, a energia obtida
atrav~da bansgrossão ou aque~ proveniente do estaberedmento de novos sistemas?
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psicanálise e anáUse linear (5chenkeriana), já que esta úitima enfatiza
Justamente o conceito de enpectativa, quando decide ignorar a contigúidade
dos eventos da “superfície”, e através de critérios reprodutíveis, conecta
no “background” eventos geraimente isoiados uns dos outros na música
(da superfície). A Urlinle de 5chenker representa uma enpectativa filtrada
entre várias possibilidades, aigumas das quais aparecem registradas nos
níveis intermediários. Estamos lidando com uma hierarquia de enpectativas.
A propósito, vencem as enpectativas descendentes, já que a urflnie deve
ser sempre assim. Quai a enplicação psicológica desta decisão analítica? A
psicanáhse também trabalha com contigúidades inesperadas, como a regra
da livre associação indica. A livre associação torna-se bem pouco livre se
considerarmos a sobredeterminação.

F~etornando à idéia de decréscimo de controle verbai quando da audição de
música, há uma outra Unha a desenvolver, que se inicia ao reconhecermos o
incremento da produção de fantasia assim proporcionado. O conceito de
‘novo’ em psicanálise se apronima de forma muito interessante do conceito
de ‘perda’. A perda é o novo, diz-se de forma sucinta, e isso bem poderia ser
transposto para o universo da vanguarda. I’ara que se instaure uma cadeia
significante é preciso que o sujeito se constitua como independente do objeto
a que está originaimente ligado. A fantasia seria então uma maneira de
colocar-se na presença do objeto de desejo perdido. O bebê progride de
uma situação iniciai onde se confunde com o seio, para uma outra onde
constrói uma identidade e passa a “ter o seio”. Entre esses dois entremos
aparece a fantasia, como possibilidade de se identificar com o desejo perdido
— “sou aquilo que perdi”, “estou lá com eie”.

A música se constituiria, portanto, em torno dessa possibilidade inconsciente
de recuperar a presença do objeto. Estamos falando da dimensão mimética
da música; não é por acaso que ‘interpretar’ em música é bem diferente do
que significa em literatura, O intérprete em música refaz o percurso da própria
música. Daí para o impulso de identificação com a voz que canta é apenas
um passo. O narcisismo é uma das primeiras operações tangíveis de
formação do sujeito, e traz consigo a necessidade de falar de uma polaridade
que vai se instalando. Quando alguém gosta intensamente de uma música,
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é de si mesmo que está gostando. O ouvinte é convidado a amar a música,
porque através da fantasia que assim desenvolve, evita parcialmente a perda.
Estamos no âmbito dos conceitos de narcisismo, catenla e identificação. O
momento de Inauguração do sujeito não pode ser feito sem referência a um
duplo, cuja teorização [reud apresenta em O frstranho [1919]. É no espaço
desse duplo, nas construções imaginárias que vão preenchê-lo que a música
encontra seu terreno. A relação umbiflcal entre música e perda é um tema
central do artigo de Brousselle [1979] que pretende dessa forma enplicar o
efeito d~ antídoto que esta e≥çerceria com relação à depressão.

A relação entre um enecutante e seu Instrumento reflete de maneira
Inquestionável esse processo de identificação, como se o corpo se ampliasse
para incluir o instrumento, que passa a funcionar como zona erógena. O alto
número de casos pslcossomáticos em músicos, envolvendo as partes do
corpo relacionadas às atividades de e?<ecução, deve ser visto como um dado
confIrmador. A mesma situação imaginada com compositores torna-se
menos simples. O compositor erotiza aquilo que oferece, sua “obra”. Mão
seria impossível traçar uma linha de cone≥ção entre composição e anaildade.
Poderíamos progredir daí para a idéia apresentada por 5egai [1979] que
descreve a criação artística como equivalente psíquico da procriação. A
situação clássica de crise em compositores, que param de produzir durante
anos a fio, poderia ser abordada por essa via.8

Já que começamos essa espécie de digressão, avaliando o “potencial”
psicanalítico das áreas de atuação em música, não parece justo concluí-Ia
sem uma referência ao ensino da música, talvez a área mais necessitada de
uma refle≥<ão neste sentido. Mão sei a quem cabe a culpa pelo Imenso abismo
entre Teoria Educacional e Psicanálise. A Educação Musical não constitui
e≥~ceção. Multo haveria a aprender com uma Investigação cuidadosa da análise
do Pequeno hans, que evoluiu de fóbico para música, depois do tratamento
com rreud [1909], feito através do próprio pai da criança. A sublimação
efetuada pelo Mans, e que o dirige para música, surge como ponto de chegada
da série iniciada com o pavor dos cavalos. Compõem o processo de

85e ojulgamento critico se exacerba, o decréscimo de produção pode ser o únIco
alívIo possível contra a dor gerada em taIs situações.
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sublimação, tanto o ideal do ego, quanto o conceito de narcisismo. A seqüência
Pai-Cavalo-Música, pode ser bem mais importante do que aparenta. Menhum
entendimento mais profundo do ensino de instrumentos, ou do ensino de
composição poderá ser atingido sem avaliar a dimensão transferencial que
os mesmos assumem.9

Os mecanismos de significação musical são de natureza temporal, acontecem
num universo específico algumas vezes denominado de ‘tempo virtual’. O
conceito de e≥<pectativa aponta para a dimensão temporal que a audição de
músIca engendra. As seqüências de aparecimentos e desaparecimentos
em música são fatores constitutivos desse universo de tempo que cada
música oferece a seus ouvintes. A possibilidade de prazer está multas vezes
ligada à possibilidade de reconhecer, de reencontrar algo, como no jogo de
carretel que dá origem ao fort-da rreudiano, descrito em /4lém do Princípio
de Prazer [1920], e que a discussão do papel e≥~ercido por centros tonaisjá
antecipou. Outra vez podemos fazer referência às idéias de 5chenker,
lembrando como elas tornam possível falar de tipos diferentes de retorno.
As repetições de um mesmo acorde adquirem neste enfoque papéis
completamente diferentes. Podemos colocar essa problemática no âmbito
bem mais genérico do jogo entre consonâncias e dissonâncias, abordando
assim as questões de temporalidade em diversos estilos.10

O processo de identificação e a fantasia de reencontro de um objeto perdido,
fazem do tempo virtual da música uma realidade interior para o ouvinte. A
‘ação’ percebida nos eventos sonoros dá origem a uma espécie de
narrativldade, como observamos anteriormente. Quando o tempo do ouvinte
fica equacionado com o tempo da música temos uma relação da maior
Intimidade e dramaticidade possível; já que a audição dispensa informações
do universo visual, o processamento de música parece se confundir com o
próprio pensamento do ouvinte, levando a uma percepção de si próprio
enquanto ouvinte. As seqüências formadas por presenças e ausências

9Mlller [1987:54] afirma que Lacan desenvolveu o seu conceito de 1~lo dEretamente
a partir das idéias de seu mestre, ‘o pequeno Mans”.
10A Idéia de que processos do tipo fort’da sejam fundamentais para o entendimento
de música, aparece tanto em 8rousseile [1979], quanto em Tabacof [19923.

Invenção e Memória 101



estariam provavelmente na base da abertura de significação das unidades
musicais, o que nos remete a duas direções de manipulação de eKpectativas:
‘previsão’ e ‘correção retroativa’. A primeira seria o conjunto de expectativas
que cada evento reúne, podendo-se citar o processo de “gap-fill” (espaço-
preenchimento) descrito por Meyer [1982] como um eMempio; a segunda
seria a capacidade de ressignificação que cada evento e≥~erce sobre a cadeia
que lhe antecede. Melier [1994:123] propõe que se use o termo
‘background’ para designar o conjunto das e≥~pectativas eflcitadas mas não
realizadas por uma determinada composição, juntamente com o total das
e><pectativas nem mesmo ehcitadas. O ‘foreground’ seria justamente o
contrário, a partitura, aquilo que suprime o ‘background’, “ou até mesmo o
reprime, no sentido dinãmico, psicoanalítico”. tleste caso, a análise pode
aparecer algumas vezes como verdadeira revelação de e><pectativas que o
compositor não sabia.

Quando falamos de seqüências de aparecimentos/desaparecimentos,
incluímos aí os processos métricos, os processos rítmicos, as técnicas de
transformação temática (ou ~rundgestalt), o conceito de prolongação em
5chenker, que seria uma espécie de alongamento da presença e todas as
construções musicais que dependem de umjogo de oposições significantes.
A constrangedora constatação da impossibilidade de negar alguma coisa
em música, nos remete ao estudo dessas oposições como origem das
estratégias de contraste e variação.’1 Deve-se observar que uma e<pectativa
e≥~ige a presença de “algo”; estar na presença deste “algo” parece ser a
base para a obtenção de êMtase em música. É impossível neste ponto deiKar
de mencionar a oposição tão em voga entre concepção linear e não-linear
do tempo musical. A cultura ocidental teria investido ao máMimo na idéia de
hnearidade (prazer como curtlção de uma linha de tempo que leva a algum
ponto; prazer adiado; renúncia instintual..2), enquanto que as culturas não
ocidentais e várias tendências do século ?QÇ favoreceriam a não-Unearidade
(prazer agora, sempre, . ..ou nunca; sem possibilidade de curtir o adiamento;
tribal-totêmlco...?). Será que poderíamos descrever a esperança de que algo
(uma sonoridade, um ritmo) permaneça imutável como uma e<pectativa?

~ possIbilidade de investigaçao psicanalítica do tempo musical parece bastante
promissora, embora apenas esboçada como possibilidade neste artigo.
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O abandono da articulação verbal pode ser considerada uma situação análoga
à hipnose, e à atitude de “estar amando”, como descrita por rreud [1921],
em Psicologia de ørupo e Málise do Ego. Nesta situação, o objeto de amor
é idealizado e ocupa o iugar do ideal do ego. Com isso taivez seja possívei
retomar o ‘ergreifen’ (ser tomado por) que foi nosso ponto de partida,
acentuando a proximidade com a hipnose. O comando para dormir implica
numa retirada de interesse pelo resto do mundo, um recolhimento à
Interioridade que também caracteriza a música. Segundo [reud, o hipnotizador
faz ressurgir no sujeito parte de sua ‘herança arcaica’, revivendo dessa forma
a experiência do pai primitivo. Parece ser possível desenvolver o mesmo
raciocínio com relação à música.

O conceito de pai primitivo, apresentado em Totem e Tabu [1912:15] relaciona-
se com a descoberta anterior do complexo de ~dipo. fteud descreve o surgimento
da idéia em seu Estudo Autobiográflco [1925]. Os sentimentos contradltórios
envolvidos no ambivalente complexo paterno de crianças neuróticas ganham dessa
forma uma perspectiva histórica, ou melhor, cultural, mítica:

O pai da horda primitiva, visto que era um déspota absoluto,
apoderava-se para si mesmo de todas as muiheres; seus flihos,
sendo-lhe perlgosos como rivais, tinham sido mortos ou
afugentados. Um dia, contudo, os filhos se reuniram e se aliaram
para dominar, matar e devorar o pai, que fora seu inimigo mas
também seu ideal. Após o feito, foram incapazes de assumir
sua herança, visto que se atrapalhavam mutuamente. Sob a
influência do fracasso e do remorso, aprenderam a chegar a um
acordo entre si; agrupavam-se num clã de irmãos, mediante o
auxílio dos ditames o totemismo...

Depois que o animal totem deb~ou de servir como substituto
para ele, o pai prImitivo, ao mesmo tempo temido e odiado,
reverenciado e invejado, tornou-se o protótipo do próprio Deus.

A estrutura da psicologia individual conecta-se desse modo a contextos mais
amplos como demonstra a seguinte observação feita no final do Totem e
Tabu [p. 185]. O retorno do pai primitivo (depois de sua eliminação) é
considerado fundamental para o surgimento da Arte e Religião:
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“Ao concluir, então, esta investigação s<cepclonalmente condensada, gostaria
de insistir em que o resultado dela mostra que os começos da religião, da
moral, da sociedade e da arte convergem para o comple≥’o de Édlpo.”

Um enemplo de perfeita interação entre música e hipnose pode ser
encontrado na música de candomblé da Bahia. A associação entre música e
dança (ajudada por outros fatores) torna-se hipnótica, conduzindo a um transe
de possessão. Os orb<ás são “chamados” pelos atabaques e “bal,<am” nos
corpos iniciados. [la verdade, a percussão e as canções funcionam
conjuntamente, sendo aquela e<ecutada por três atabaques e um agogô
(gan). Dois dos atabaques reiteram um padrão rítmico regular (reforçado
pelo agogô), enquanto o terceiro, eKecutado pelo alabê, “improvisa”. essa
parte “Improvisada” é geralmente mais lenta e sua eKecução exerce
considerável Influência sobre a dinâmica do transe. Vale a pena investigar
com mais detalhe a estrutura interna de um dos “toques” mais enuberantes
da tradição afro-balana, qual seja, o /~iujá de ?~angâ.

Eg. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ganls2:I, I~ ‘h’ i~ 1

Le/Rumpijg .1 L. 1 ____ L.

1 1.
variante:

LefR.umpi111~:I 1 1—

Temos aí uma estrutura básica de 12 pulsos, largamente utilizada em música
africana. Mas há 14 ataques ao longo dos 12 pulsos, já que dois pulsos são
“ornamentados” com ataques duplos. A posição relativa entre esses dois
pulsos especiais é de importância fundamental. Outra observação analítica
indispensável é a estreita relação entre o ritmo gerado e o comportamento
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motórico. Má sete unidades motóricas (mão direita/mão esquerda), e ajuigar
pelas duas primeiras, imaginamos seis sub-divisões da estrutura básica de
12 puisos, que flutuariam contra a divisão dos quatro grupos métricos. Ora,
isso não é o que ocorre, a seqúênda iniciai é interrompida por uma aceieração
da unidade motórica nos pulsos 5 e 12. i~esuIta daí uma solução lógica e
inesperada, que coioca em movimento o seguinte conjunto de durações:

2+2+1+2+2+2+1= 12

5 + 7 =12

Má aí um deflcioso confflto entre a percepção de duas metades iguais
(6+6), apoiada por acentos métricos, e a percepção de duas metades
desiguais (5+7), apoiada por acentos rítmicos, produzidos como uma
conseqüência dos pulsos ornamentados. f\ energia produzida por este
confiito é, sem dúvida aiguma, responsávei pela possibiiidade
aparentemente infinita de repetição do modelo rítmico, sem cansaço ou
perda de interesse. O resultado é não-Unear, nos termos de Mramer
[1988], envoivendo uma osciiação de proporções. [mbora a
categorização do tempo musicai no repertório do candomblé transcenda
este artigo, podemos observar como funciona no Aiujá, O nívei hierárquico
mais baino (aquele do modelo rítmico) trabaiha na verdade com duas
metas lineares confHtantes. A repetição prolongada da mesma frase
rítmica, sem distinções quanto ao grau de conciusão de cada frase, gera
tempo verticai, neste domínio intermediário. O atabaque improvisado, e
as infle~<ões da melodia, reintroduzem metas lineares, no nívei hierárquico
mais alto. esse tempo verticai, aprisionado entre dois níveis iineares,
parece estar capturando um pouco de eternidade, em anaiogia com o
corpo das filhas-de-santo ao receberem os orinás.

O transe, o divino e a música são conectados peia noção de temporalidade
que apóia essa manifestação cuiturai. Embora haja uma espéde de roteiro
na festa de candomblé, ninguém pode saber de antemão se eie será seguido
exatamente, ou como será realizado. Os fenômenos da consciência, que
aparecem como dominantes numa situação de tempo Unear, perdem sua
predominância, gerando um espaço onde o Outro se manifesta; os iniciados
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se transformam em divindades eles próprios. É curioso no entanto, que
quem se apro≥<ime do candomblé ouça muito mais sobre os orinás do que
sobre Olorum, o criador do Universo.

Percebe-se com alguma surpresa que o criador fica preservado do contato
com os humanos, o que talvez aponte para o perigo de sua presença, algo
que o ritual de matança que precede a festa insinua. Com isso vamos
percebendo como é possível conectar esse conte~<to com o conceito
psicanalítico de pai primitivo, aquele cujo atributo essencial seria o acesso
e≥<clusivo ao prazer absoluto, invocando-o até o e>~tremo da incorporação
dessa possibilidade de gozo, com um mínimo de segurança proporcionado
pelo próprio mecanismo da identificação, pela intermediação dos orb<ás e
pelo compie>~o ritual que acompanha o processo. Mesmo assim, abdicar
temporariamente do controle e≥~ercido pela consciência é algo temerárIo, e
nos remete ao “sentimento oceânico” e à regressão (nem sempre tão
benigna) Inerente a ele. 5eria tal estrutura específica da música de candomblé,
ou poderíamos considerá-la como um modelo ancestral, potencialmente
válido para outras músicas?

raia em favor dessa hipótese a cone≥~ão arcaica entre conte>~tos religiosos e
musicais, justamente onde a palavra não consegue penetrar. estaríamos
lidando com o domínio da identificação primária, que segundo Cabas
[1982:lgQJ “reúne uma identificação com o pai, a mãe e, finalmente com a
figura combinada de ambos.” [ssa identificação primária consiste na
produção de uma matriz das identificações, que vai operar pelo efeito de
clivagem da fase narcíslca, produzindo um objeto. Lstamos portanto no
âmbito do conceito de ‘falo’ e da síntese que representa com relação às
identificações primárias. O conceito de falo como algo “destinado a designar
no seu conjunto os efeitos de significação”, atribuído a Lacan na f~evista
5ciIicet 6/7 [1974:335J, fornece uma coneMão entre a Identificação primária
com o pai e os mecanismos de prazer e ê~<tase através dos sons, da
possibilidade de estar na presença do “algo” desejado, que estrutura cada
e≥’pectativa musical. Quando Meyer [1967] nos faia que a significação musicai
depende da produção de incerteza com relação a uma situação antecedente,
está apontando para o caráter de lmprevisibilldade desta significação com o
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domínio do Outro que essa imprevisibilidade permite.

Um outro ângulo de abordagem surge da constatação de que o sentimento
de coletividade também estaria ligado a uma espécie de regressão benigna.
A música consegue e≥~pressar de maneira insuperável a natureza desse
víncuio, o que poderia ser entendido como conseqüência da relação que
viabfliza com as identificações primárias. A cumpflcidade que a comunidade
de irmãos desenvoive entre si através da Ode à f~Iegria na ga• 5infonia de
beethoven, seria um e>~empio. Daí também seu envolvimento constante
com a dimensao do poder na sociedade, algo que permanece desde a
reaBdade tribal, passando peios tempos de papas e reis até os nossos dias,
onde o controie dos meios de comunicação seria talvez o equivaiente. A
dimensão heróica e iírica tão característica do período clássico-romântico
pode ser meihor entendida por essa via. Mas estamos tratando de uma
condição que não se restringe a determinados períodos, que se dissemina
quando percebemos a necessidade das poiaridades significantes, aparições
e desaparições, a necessidade de repetição, a descarga de tensão que
acompanha o retorno ao tema nas recapitulações; tudo parece apontar numa
mesma direção.

Uma possível dimensão inconsciente da música pode ser imaginada como
reação contra a perda, um encontro com um objeto de amor auditivo (através
de processos tipo fort-da), sustentado pelo cenário impossívei do prazer
absoluto, e protegido por uma identificação com o pai primitivo. frssa
identificação pode muito bem ser a origem do movimento em direção oposta
à dissolução e êntase, aigo que se consegue com a coiocação de ênfase
sobre o controie da e≥~periência perceptiva e sobre construção de estruturas
e hierarquias, na direção do pensamento racional-analítico, descrito
anteriormente como um dos componentes fundamentais do ato de ouvir
música. esta seria a base para o desenvolvimento da e,~tensa literatura de
“regras” para composição, contraponto, harmonia ... nascidas com uma
Impossibilidade quase estrutural de discutir os elementos do componente
oposto, controlado pelo prazer, êKtase, hipnose, dissolução...
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17
viva felippe: um solilóquio concertante1

A água é falsa, a água é boa
Fiada nadador!2

Primus — O que vem a ser um professor-felippe? Uso essa e≥<pressão —

‘professor-fellppe’ — como um substantivo composto. i~ pergunta traz em
si dois desafios quase intransponíveis, dizer o que vem a ser um professor,
e o que vem a ser felippe.

Secundus - Mas não estamos aqui para e><phcar ninguém (idiota); essa é
uma sessão em homenagem a...; você está aqui para reverenciar..

Primus - Tudo bem, reverenciar; mas o que é mesmo reverenciar? é dizer todas
aquelas coisas que se dizem nessas ocasiões? rehppe ia adorar essa babaquicel
Ou então repelir o que eie disse e fez? Como é que posso homenagear aiguém
sem entender e destacar o que merece homenagem e louvação? [stamos aqui
para entender sim! ,~iiás, como disse o grande &istóteles: “~ grandeza não consiste
em receber honras, mas em merecê-las”.3

5ecundus — Você achou essa má><ima na última edição de Coquetel, e tem
o desplante de citar aqui? Olhe, antes de mais nada, você pode agradecer
aos céus que não entende felippe direito. Mão entender alguém é uma das
poucas esperanças de felicidade que nos resta na sociedade Macdonaldizada...
F~ regrá é entender todo mundo, não e,~iste surpresa num mundo
homogeneizado. Lembra de Chacrinha: Vocês querem bacalhau?

1 rala de homenagem póstuma a Luiz Feiippe rerret 5erpa — ffsico, educador, reitor

e amigo; meu, e de muitos.
2 Poema de Jorge de Lima, intercaiado ao iongo do texto (em negrito).
3 &hei essa máxima na minha paiavra cnizada.
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Tertius: Como reverenciar rellppe de forma condigna, sem perguntar se
gostou ou não, sem babaquice?

A água é mansa, a água é doida,
Aqui é fria, ali é morna,
A água é fêmea
Nada, Nadador!

Conheci-o já magnífico. [stava em pleno enercício de construção de uma
performance capaz de dialogar com a ambigüidade estrutural entre educar

e reitorar.

F’rimus— flão gosto da enpressão macdonaldização da sociedade. Transforma
esse senhor McDonald em referência conceltual; Você nomeia e atribui um
poder ao mesmo tempo... ricar falando da realidade não é superação de
nada. A realidade pode ser uma prisão. Veja que boaventura 5antos define
como teoria crítica toda teoria que não reduz a realidade ao que existe. A
realidade, qualquer que seja o modo como é concebida, é considerada pela
teoria crítica como um campo de possibilidades, e a tarefa da teoria consiste
precisamente em definir e avaliar a natureza e o âmbito das alternativas ao
que está empiricamente dado.

5ecundus — Fra mim, isso aí poderia ser também uma definição de
composição.

Tertius — Ao invés de brigarem por entender ou desentender felippe, vocês
poderiam se dar conta de que talvez seja possível abordar felippe através
dos desentendimentos, abordá-lo pelo lado da dlssonância...

5ecundus — Mas isso pode ficar deselegante...

Tertius — Não necessariamente. Talvez vocês possam encontrar categorias
de parado≥~o que perpassem feflppe.

Primus — Eh, Eu gosto da Idéia. F’oderíamos identificar parado≥~os que estejam
em felippe e na vida contemporânea, e assim não estaríamos reduzindo-o a
um esquema qualquer e sim apontando avenidas...

5ecundus — avenidas, ruelas e becos.., becos sem saída também são parte
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da vida e da teoria.

[le guardou da física a perspectiva da visão macro-sistêmica, da filosofia
do e≥’~perimento... O que vem a ser o esperimento humano?

Primus — [stamos de acordo nisso; agora como vamos encontrar essas linhas
parado<lgmátlcas?

5ecundus - ParadoKigmáticas? Que zorra é essa?

Tertius — É paradoNo com paradigma. Também poderia ser paradigdo~ais,
mas prefiro paradonlgmáticas mesmo. Basta pensar em paiavras chaves
capazes de sintonizar com feiippe e verificar as dissonânclas que porventura
carreguem. Por enempio: vida, destinos, universidade, sociedade, de5ejo.

Primus — Comecemos por universidade; todos sabem como isso mobilizava
felippe. Achava que talvez a universidade não sobrevivesse a essa mudança
de paradigma que estamos atravessando. Quantas vezes ironizou a university
corporatlon — imaginem o campus totalmente macdonaidizado; verdadeiros
hambúrgueres universitários, servidos após uma grande e estereflzante
reforma curricular. Tudo inegaveimente mais limpo e arrumado; a garçonete
chefe (professora contratada pela fundação) avalia cuidadosamente a
produtividade acadêmica...

Secundus — Mas isso é uma visão do inferno de Dante (o outro, é claro).
Mem sempre o mercado foi uma personagem tão acachapante assim. Afinal
é preciso reunir conhecimento sobre produção de prosperidade; é preciso
aiguma forma de pensamento sistemático que possa dar conta da
prosperidade — em vários níveis, individuai, comunitária, nacional, coletiva;
onde é que estão as e%periências de construção de prosperidade coletiva
sem mercado? Certamente não na China. Kangai hoje é uma espécie de
São Paulo, e pensa em dinheiro todo dia. Vai ser preciso convocar o povo da
economia solidária...

5ecundus — Mas isso pode nos levar à famosa situação da mulher ligeiramente
grávida. Mão e≥~iste uma sociedade lIgeiramente capitalista. Mão e≥~iste uma
universidade ligeiramente pública...
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Aibre parêntesis:

rara feflppe, o desafio de repen5ar e de preservar uma universidade
pública era essencial. Mais ainda: acreditava que um novo modelo de

universidade era absolutamente necessário para o Brasil; uma
universidade que levasse em conta a dimensão de nação e de
solidariedade, e entre outras coisas, o povo que aqui eMiste...

Merece registro específico o conceito de universidade constituída por
programas temáticos; onde todas as atividades (graduação, pesquisa,

e>çtensão) aconteceriam no âmbito desses programas — essa proposta
foi apresentada no 5eminário de Cachoeira, em 1997. Os estudantes

seriam alocados em programas e não em cursos...

Mais recentemente, felippe trabaihou o conceito de comuniversidade, a

partir da eMperlêncla no Iguape.

5ecundus — Lsse paradono da natureza universitária atinge-nos a todos;
como desenvolver uma instituição pública numa sociedade organizada pelo
lucro e por marcas históricas perversas de oportunidades-zero para muitos.
Parece que é impossível reverenciar rellppe sem iniciar uma discussão sobre
a sociedade, e sobre o que fazemos nela, dela, para ela, c’o ela, contra eia,
Manuela..., desculpem, Manuela não, é minha prima.

A água sobe, a água desce,
A água é mansa, a água é doida
Fiada, Fladador!

Primus — Mas o que vocês pensaram ao incluir os destinos na lista de palavras
chaves?

Tertius — ru pensei na ligação perene de feHppe com a utopia, e isso gera
pelo menos dois tipos de dissonância, Os de índole conservadora, mais
aferrados ao que e>çiste, estranham na paixão pela utopia a insinuação de
um outro mundo. [sse é o caso típico.4

4 Querem um exemplo; finalmente prevaleceu o bom senso e foi decidido que
títulos de Doutor honoris Causa, só aqui, entre as paredes desse recinto sagrado;
o mundo á fora ~ muito arriscado e perigoso, no sentido da imagem da instituição,
que pode ficar lesada para sempre,., cuidado, muito cuidado com a política de
comunicação da instituição; eia chega a ser mais importante do que o que a
instituição faz..,
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Porém, vista de perto, a utopia não pode ser binária, já que comporta uma
série de gradações, e ameaça virar a mesa em várias direções distintas; há
os que se apegam a uma visão finada (binária) de um desses outros mundos
Insinuados, e estranham o que é polimorfo. renppe incomodava em ambos
os casos.

5ecundus — ~u acho muito bonitos esses discursos que destroem a visão
binária, mas fico pensando como as escolhas binárias são importantes. Para
começar, o corpo é binário. Preciso escolher um dos dois pés para iniciar
uma caminhada. A grande tarefa do professor é ensinar os alunos a pensar
com os próprios pés. Já me disseram que é daí que vem a palavra pé-dagogia.

Tertlus — esse paradono do binário e do polimorfo pode ser encontrado em
várias direções. Do ponto de vista da lógica dos territóriqs disciplinares
constituídos pela modernidade, o destino é aprofundar via especialização,
ou permanecer superficial e ultrapassado — portanto, binário. Toda a lógica
da enceiência universitária acaba repousando nessa premissa. A resposta
polimorfa é a inter, a muiti, a trans e a pós-disciplinaridade. Fellppe incomodou
bastante nesse item. A ponto de não se saber quem estará esperando por
ele na entrada no céu -.— um físico, um educador, um epistemólogo, uma
liderança comunitária celeste, um reitor, um estudante.., não sabemos ao
certo. Isso se ele não estiver propondo trabalhos de campo no purgatório
em nome da diferença...

A água é falsa, a água é boa
Fiada nadador!

Primus — Acho muito importante a predileção por destinos polimorfos —

embora não tenha se poupado das escolhas binárias. Mas essa predileção
pelo poilmorfismo nos leva à dimensão vida, ou vivida, como apoteose do
que é polimorfo. [eiippe parece ter caminhado mais e mais na direção de
que ensinar e viver estão muito prónimos. Que é impossível separá-los. Ou
como costumava pontificar — as ontoiogias precedem as epistemologias.
5eu gosto pela vida, por conversar e tomar café, por falar e contar o caso
paradigmático... não se distinguiam de sua pedagogia.

invenção e Memória 113



Secundus — Lembro que chegando em comunidades ele se preocupava
bastante em desativar o papel de fazer coisas como universitário; e se
preocupava também em impedir que os estudantes saíssem correndo para
fazer coisas; ou seja, tinha uma consciência profunda de que a dialética da
pedagogia desemboca algumas vezes (muitas vezes; todas as vezes?) em
saber criar espaços, espaços em branco... entre-lugares (um conceito que
usou para e><primir o campo da interação universidade / sociedade, mas que
também pode ser transposto para a situação de saia de aula).

F’rimus — Então, qual é a parte da pedagogia que estuda a criação desses
espaços em branco, esses entre-lugares, que não são ausências? Essa
“passividade” do professor é passividade ativa (passividade, aflás, é uma
péssima paiavra para falar disso); é nesse espaço em branco que o estudante
é convidado a construir uma Identidade..., a dar conta de sua liberdade;
portanto, convidado a viver

5ecundus — O que me parece mais importante nesses espaços é a dimensão
da cumplicidade. Esse espaço vazio era iluminado por um olhar, uma presença,
uma testemunha — lembra Drumond, interesse todo mundo tem, o difícil é
achar uma testemunha. É essa dimensão pedagógica que me parece
fundamental.

Tertius- Mas vocês não podem esquecer que o que estamos dizendo é que
antes da pedagogia vem a vida. Os espaços de criação acontecem como
momentos de uma trajetória; e é essa trajetória que dá sentido às criações.

F’rimus — A e>~istência de espaços em branco, e o convite que se estabelece
para criar, para criar e dialogar com essa trajetória de vida, tudo Isso atuando
em conjunto, constrói uma situação desejante muito peculiar; um senso de
liberdade, e um senso de missão, de papei político. F’arado>almente, parece
surgir também uma certa sensação de falta de responsabilidade — pelo
menos daquela responsabilidade in vitro, a prlori, que geralmente é
responsabilidade de defesa do status quo. [lo âmbito da criação educacional
a responsabilidade precisa ser recriada, redefinida, é parte da tarefa.

5ecundus — É verdade, num certo sentido, a pro≥~imidade de reiippe, e sua
cumplicidade acabavam por deinar implícito que tudo (ou quase) poderia ser
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questionado. [ssa atitude de reinvenção do mundo não deve ser confundida
com aquele chavão do “se hay gobierno, soy contra”; não se trata disso; era
um anelo muito mais abrangente, algo como “se há ordem simbóflca, sou
contra”, ou então, “se há ordem simbólica, vejo que há uma outra, e que
talvez essa outra seja preferível” — esse princípio propulsor não afasta os
poderes institucionalizados da ação. Os governos podem participar desse
processo como parceiros — especialmente se felippe fosse F~eitor.

rrimus — Você está dizendo, então, que ser um professor-fehppe depende
em grande medida dessa estratégia de cumphcidade, que abrindo a fresta
de novas ordens simbóflcas transformaria professor e alunos em adeptos
de uma causa comum, companheiros, irmãos?

5ecundus — É, creio que se possa dizer isso. Uma forma mais radicai e
psicanalizante de frasear, seria dizer que havia na estratégia pedagógica de
fehppe uma certa insinuação de que o pai não e><iste. Antes que você salte
nos cascos, lembre que é o pai simbóflco, o autor implícito da ordem
simbólica.5 [ que ordem simbólica é essa? É o estado de coisas que nos
aguarda quando precisamos aceder à Unguagem, e abandonar o paraíso da
gratificação imaginária. 5e havia um convite para imaginar uma outra ordem,
havia essa afirmação implícita — o pai é outro, sejamos filhos de outro pai
porque esse daí não está com nada...

Frimus — Mas isso criaria uma socl?dade anárquica de irmãos. [o senso de
autoridade estava (de aiguma forma), definido em torno de felippe. Acho
que seu modeio pode ir por água abaiKo...

5ecundus — Veja que eu não disse que o motor psicoióglco da relação
pedagógica com feflppe era “não e>’Uste ordem simbólica”, e sim “há uma
outra ordem simbóflca diferente desta que aí está”. Ou seja, o papel do pai,
questionado com reiação à ordem vigente, reaparece na ordem utópica. Um
pai reinventado, mas sempre pai...

I’rlmus — [ daí?

5 ~ ques~ao aqui não é questão de género; deixo essas urucárlas ~ para a psicanálise
resolver ou não. estou me rererindo ao processo de entrada na ordem simbólica e
ao al~stamento do paraíso perdido da amamentãção e da construção idenutãda pela
via do imaginário.
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5ecundus — E daí que, para resumir uma história que pode ser bem
comprida, creio que havia por um iado um lugar de pai que era deciarado
vago (ou pelo menos sem legitimação), e por outro, esse lugar era
preenchido pela própria presença testemunhal de fellppe. Aquele espaço
em branco garantindo a criação, e pleno de um olhar que via o que estava
sendo criado, seria uma antecIpação da nova ordem simbólica desejada.
Estou dizendo que a pedagogia de um professor-felippe lida com essa
afirmação dupla, não linear: o Pai não edste, e 501.1 eu. E que esse
entre-lugar, permitia uma acoplagem com o projeto desejante dos alunos.

Reparem que a segunda parte da fórmula — e sou eu — não pretende
afirmar que felippe se arvorasse paternaNsta ou patrão. Ela também
permanece enposta ao reflu≥~o da primeira parte (o pai não eKiste,
portanto, também não sou eu). É mais como um vai-e-vem: sou eu, não
eMiste, sou eu, não enlste... Ou seja, o sou eu é uma conseqüência de
estar afirmando que não e>~iste. Quem tem autoridade para afirmar que
não e≥çiste, ocupa mesmo que invoiuntarlamente o lugar da autoridade.

A água é mansa, a água é doida,
Aqui é fria, ali é morna,
A água é fêmea
Fiada, Nadador!

Prlmus — Você estaria disposto a criar uma tipologia pedagógica a partir
dessas fórmulas paternas?

5ecundus — Oh meu caro, Isso aqui é um solilóquio e não um tratado de
psico-pedagogia. Mas posso Imaginar que uma fórmula contrária, do tipo:
“O pai e>’~lste, e eu o represento aqui”, seja bastante Importante para o
ensino que visa a reprodução de modelos. Ma verdade, essa fórmula apóla
o ensino universitário tradicional como um todo. Mão é à toa que estamos
na casa de Edgard 5antos. Todo o prestígio da universidade repousa em
ser depositária de códigos de tradução de uma ordem simbólica valorizada
pela sociedade. Dizer a um sem-teto que o que ele faz para abocanhar
alguns trocados é uma forma preciosa de conhecimento, vai de encontro
a toda essa montagem...; e ferppe acreditava nisso com toda força.
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Primus — ~ pra onde você espera ir com essa espécie de síntese?

Secundus — Primeiro quero ressaltar (confirmando) o caráter parado<al da
atuação de felippe. ensina-se pelo paradono, mais do que pela coerência.
frnsina-se pela incerteza, e de preferência, no sentido contra-hegemônico.
Vale lembrar a preocupação intensa com as questões de forma. Uma ojeriza
profunda dos formatos acadêmicos que não permitem flenibWização,
conversar livre... Dar aula era coisa do passado.

O que é que se aprende com um professor-fehppe? Uma sensação de
liberdade, um anseio pela busca e circulação de novas palavras, novos

ângulos. Um empurrão na direção da ousadia e da criatividade. A
consciência da natureza política das escolhas a serem feitas. Ingenuidade

para continuar tentando. Amplo conhecimento dos aparelhos

educacionais...

Primus — Lembro que quando houve um protesto de estudantes da residência,
e fizeram um varal na entrada da reitoria, pendurando roupas de cima e de
baiMo... o que fez fellppe, então reitor? Sentou-se no chão da escada com as
estudantes e conversou sobre o caso, sobre as dificuldades. Com isso, estava
desconstruindo o personagem Reitor, num estilo brechtiano. Ao mesmo
tempo que fazia isso, surglam manifestações indignadas por esse tipo de
atitude — Reitor não pode fazer issol

Secundus — A insinuação de que o Pai não e>~iste dialoga de forma intensa
com uma afirmação latente na cabeça de todos os envolvidos; com a própria
fonte de desejo. Dialoga também com uma situação mundial de declínio da
figura do Pai simbólico.

essa Insinuação ocorre na pedagogia de fellppe a partir de um convite para
ultrapassar a ordem hegemônlca. esse passo implica muitas vezes a
descoberta de um verdadeiro deslumbramento. Quando o suposto saber
do mestre (no caso relippe) anula a pressão da reprodução da ordem
simbólica vigente, surge uma espécie de zona sem gravidade. Os estudantes
flutuam nessa zona — e se forem lembrados por um momento que a ordem
simbólica eniste, podem ferroar como zangões... Mais adiante, quando
ultrapassam esse nível de deslumbramento vão se dar conta do tamanho
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da empreitada (re-inventar uma outra ordem) e tanto podem desistir do
investimento, como podem dar passos nessa direção.

5ecundus — [la verdade, tudo que ameaçava se instituclonalizar demais ia
perdendo a graça pra ele...

A água te lambe, a água te abraça
A água te leva, a água te mata.
Mada, nadador!
Senão, que restará de ti, nadador?
fiada, Madador.

Viva [elippe!
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18
legitimidade em El’Aihab

Dedicada a 5angalo cantando em inglish.

Oluap foi à feira, digo, ao concerto. Viu tudo, ouviu
tudo, e enquanto via e ouvia escolhia cuidadosamente
os assuntos que poderiam ser enobrecidos por seus
comentários na imprensa. O público bateu palmas
na hora errada, Isso bem que merecia um piparote
e><empiar, não sabiam a diferença entre um
movimento e uma peça inteira, ou pior, não sabiam
a diferença entre CorelH e Debussy? Uma parte do
público ficava constrangida por causa do solista
internacional visitante, e a outra esquentava as
palmas da mão. Um shhhhh ao mesmo tempo
vigoroso e discreto cortou a gafe ao meio (lembrando
5otnas í~, que havia morado na Alemanha e
internahzado o superego germânico), e o solista se
recompôs para continuar a sonata barroca...

Tem gente que vai aos concertos para se sentir mais
chique, mais europeu e mais culto. Só aos poucos
~l Ai’hab vai se refinar para entender essas coisas
mais sutis, encravada como está na Africa e has
práticas tribais onde a dinâmica entre público e
executante é completamente outra, todo mundo
quer participar, pegar nos instrumentos, cantar,
conversar e batucar. Ao criticar essas palmas fora de
hora, estarei apenas ecoando uma repressão
eurocêntrica, ou pior, pleiteando um “branqueamento”
da cultura, torturava-se Oiuap. Mas Corelil não previu
aquelas palmas fora de hora, será que um pouco de
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fidelidade ao compositor é racismo cuiturai? Racismo cultural? !ssa
enpressão é um atraso de vida, é totalmente fundamentalista. Tudo o que
precisamos em Aih’ab é de uma tecnoiogia de convivência entre coisas
distintas, cada uma com sua autenticidade, peçam uma consultoria de
5kinner, o da engenharia comportamentai de VJalden li. Mmmmml Mas veja
bem, essa visão resgata a dignidade de cada idioma e tradição cuitural, mas
esquece todo o processo de interação que vem acontecendo há séculos. [
quanto ao método, a tal engenharia comportamentai, o pianejamento de
ambientes para induzir determinadas atitudes, ele já vem sendo bastante
usado em shoppings e lagoas, e o resultado fica meio artificial. Hca, mas
funciona. Você acha que cultura é uma Ugação com o passado? Cultura é,
antes de mais nada, o ticket para um futuro e para o mercado, e se não
funciona não presta...

Aih’ab é uma pérola enquanto problema cultural, e a rigor não é nem
probiema, já que tem vida própria e não espera nada para ir vivendo, só é
probiema quando a gente pensa. Tem sentido falar em 5ach em ~lh’ab ou
apenas no Dach de i~ih’ab? rio Corelk palmeado? Uma coisa é certa, em
Aih’ab vive-se um conflito perene entre os purismos e as tradições iegítimas
(herdadas de outros iugares) e as misturas e diálogos também iegítimos
(construídos lá mesmo como uma forma de sobrevivência). ~ daí? [ daí que
iá naquela flha do Oriente quase médio, eles vão aos poucos forjando um
conceito próprio de iegitimidade, um conceito quase esquizofrênico porque
pode ser o mais puro ou o mais misturado, mas ainda assim, tão saudável
quanto a vida e suas vicissitudes, cheio de metamorfose e humor.
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19
o campo da anall5e mu5lcal

Já dissemos anteriormente que o ritmo tem a ver com
durações (chronoi) e com a percepção das mesmas, e diremos
mais uma vez agora, porque isso é de certa forma o ponto de

partida para o e5tudo do ritmo. Precisamos reconhecer o ritmo
e o meio ritmizável (rhythmizomenon) como noções e

naturezas distintas, relacionadas entre si da mesma maneira
que a forma se relaciona com o material a recebê-la.

ArístoNeno, E/ementa flhythnilca.

lima visão abrangente do campo

O que é mesmo análise musical? O que significa adentrar um espaço de
criação musical em busca de uma construção analítlco-sintética capaz de
representá-lo condignamente? O que é mesmo esse espaço de criação
musical, quais os seus limites? Mão é apenas o compositor (ou agente da
criação) que uma análise representa, mas também o espaço de criação
metodológica/estésica da testemunha ocular/auditiva que é o analista; a tarefa
e><lge uma negociação entre as categorias do observado e do observador
Além disso, o que seria ‘representação condigna’, senão justamente o
processo de ultrapassar o nível da mera representação, beirando a revelação,
a e≥<poslção daquilo que se esconde atrás das aparências?

A capacidade de tomar os fenômenos musicais como objeto de especulação
teórica — numa perspectiva fiiosóflca, crítica, pedagógico-prescritiva ou
analítica —acompanha a clvliização ocidental desde seus primórdios, como
bem Ilustra esse te≥~to de Aristoseno, um dos alunos prediletos de Aristóteles,
e encontra paraleios em outras civilizações antigas, tais como a China e a
Índia. Que alguém, em época tão remota, estivesse preocupado em analisar
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o fenômeno ritmo em seus eiementos constituintes é algo de grande
interesse para a musicologia sistemática de nossos dias, especialmente tendo
em vista o esforço recente na direção de uma teoria do ritmo.

A relevância da anáflse de Aristo><eno pode ser avaliada ao ievarmos em
conta a recente poiêmica sobre possibilidades e impossibilidades
relacionadas à serialização do ritmo. Quando Leonard Meyer— apud [pstein
(1979, p. 22) — critica a idéia de seriaflzação do ritmo, observando que os
eventos de tempo são apenas relacionais, enquanto que os eventos de altura
são fenomênicos e relacionais, está, de certa forma, fazendo reverberar essa
distinção apresentada por AristoMeno há mais de dois milênios.

O campo da análise musicai não pode ser visto apenas como o domínio
daquilo que foi produzido a partir da disseminação do termo, em meados do
sécuio ?Çi?Ç. Toda a tradição da teoria composicionai, de Zarlino a Czerny
passando por [uM, Rameau, Matheson, tKoch, e mais anteriormente ainda,
toda a produção teórico-filosófica, de Aristides QuintUiano e Boécio a Ouido
D’Arezzo e Zarhno, tudo isso coloca em jogo perspectivas anaiíticas da música.
A concepção de análise como “descrição ou interpretação de uma situação
ou objeto qualquer nos termos dos elementos mais simples pertencentes à
situação ou ao objeto em questão” —Abbagnano (1982, p. 48)—, portanto,
como resolução desse objeto ou situação, já aparece em pleno vigor nos
escritos de Aristóteles, de quem Aristo>’~eno foi discípulo aphcado, e avança
para a idade moderna através da retomada do interesse peia retórica. Lmbora
o produto final desse tipo de procedimento anaiítico seja diferente da
aplicação sistemática do método a peças individuais, marca distintiva da
análise musicai recente, não há como negar que a base conceituai é a mesma.

A vastidão de perspectivas decorrente dessa abertura para a produção teórica
anterior é ainda modesta se levarmos em conta a capacidade de outras
culturas — periféricas à civflização ocidental, ou mesmo completamente
desvinculadas desta — de produzir especuiação teórica sobre música, mesmo
quando de forma integrada e integradora, a partir do polinômio música-dança
religião-ecologia. Acrescente-se a isso a Uteratura analítica ocidentai de
orientação etnomusicológica.
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Seguindo essa direção centrípeta como forma de delinear as dimensões —

ou mesmo a dificuldade de delimitação — do campo da análise musical,
seria preciso iembrar ainda, a reievãncia de desenvolvimentos originados
em outras áreas de saber, que muitas vezes têm inspirado iniciativas paralelas
de aplicação aos probiemas musicais. Um dos e≥4empios mais claros é o da
hngúística, sendo o enfoque de Lerdahl e Jackendoff (1983) o caso
emblemático desse tipo de interação, além dos modelos matemáticos e da
informática, da psicologia (e psicanálise), filosofia, sociologia, antropologia,
entre outros.

O sentido de evocar esse horizonte de possibilidades não é apenas o
compromisso com a abrangêncla acadêmIca esiglda de qualquer trabalho
da área, mas também a constatação de que a tendência prevalente até
bem pouco tempo, de autonomia e independência de cada novo modelo
analítico, ou seja, a IdéIa subjacente de que o modelo “recém nascido
substltuí os precedentes e os anula” (Mattlez, 1990, p. 50), vem, pouco
a pouco, cedendo lugar ao acolhimento de uma multiplIcidade de
enfoques, abrindo espaço não apenas para•a convivência de soluções
diversas, mas também estimulando o desenvolvimento de interações.
o próprio trabalho de Lerdahl e Jackendoff (1983) pode ser mencionado
como e><empio de interação entre conceitos e perspectivas tomados da
análise schenkerlana e da teoria do ritmo, em diálogo com metodologias
da ilngüística generativa.

O reconhecimento da importância dessa multiplicidade de referências parece
estar traduzido por um aspecto claramente observável em pubilcações
recentes — Liarrison (1994), Lester (1992), Dahihaus (1990) —, qual seja,
a intensificação do diálogo entre análise e história da teoria, em torno de
questões relevantes para ambas. É possível que essa apro>~lmação esteja
relacionada com a multiplicação dos enfoques analíticos mencionada
anteriormente, e com a possibilidade de fundamentação mais sólida, que a
perspectiva histórica promete. Ao abordar a teoria composicional do século
≥~Vill, Lester (1992, p. 1-2) consegue ilustrar a questão de forma inequívoca:

Lssa foi a era na qual muitas características da teoria moderna
emergiram pela primeira vez, e na qual os teóricos começaram
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a enfrentar em termos modernos, assuntos que permanecem
desafiadores nos dias de hoje — a natureza da interação entre
linhas e harmonias, a natureza da Interação entre motivos
melódicos, fraseado e harmonias, os elementos que concorrem
para a mobilidade musical e as melhores maneiras de entendê
ios, a relação entre cone≥<ões ponto a ponto e estruturas
abrangentes, e a presença de fundamentos estruturais sob a
superfTcle composiclonal.

Lester está assinalando a estreIta dependência que eniste entre o trabalho
analítico realizado no século ?QÇ, por correntes tão consolidadas quanto a
teoria do ritmo, o tematicismo e os procedimentos reducionais-schenkerlanos
(para mencionar apenas três), e a teoria composicional setecentista, raiz
epistemológica comum das empreitadas analíticas.

Da mesma forma, Dahlhaus (1990), ao enfocar as origens do conceito de
tonalidade, coloca Rameau como ponto de convergência para vários séculos
da tebria anterior e como substrato para os desenvolvimentos subseqüentes,
marcados pela influência de I~iemann ou rétis. Daí para a discussão do
conceito de “atonalidade” e todas as implicações estruturantes da música
do século M é apenas um passo. Harrison (1994), apresenta um panorama
da herança dualista em teoria harmônica — refletindo sobre a contribuIção
de hauptmann, Oetlngen, helmholtz e fliemann —, desenvolvendo uma
proposta analítica própria a partir da reieitura dessa tradição.

Todos esses enfoques são e≥~emplos distintos dessa atitude de abertura da
análise para a herança volumosa da teoria da música. A etimologia da palavra
teoria, remete a um ato de contemplação, a uma articulação entre a
observação e a especulação em torno do observado, em oposição ao fazer
algo. A nossa curiosidade sobre os limites do campo da análise musical
esbarra inevitavelmente na delimitação do campo dos saberes musicais.
Uma tentativa milenar nesse sentido foi feita por Aristides Quintillano, no
século III, e continua interessante até os dias de hoje, como demonstra o
esquema original e a atualização apresentadas por F’alisca (1980:741):
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Domínio da teoria (Theoretifçon)

A. Matural (physikon): 1. aritmética (arithmetikon); 2. natural (physikon)

6. Artificiai (technifçon): 1. harmônica (harmonikon); 2. rítmica
(rhythmikon); 3. métrica (metrihon)

Domínio da ~rática ~raktikon)

A. Criativa (chrestikon): meio-poética (melopoiia, reiativo à composição
de canções); 2. temporal (rhythmopoiia); 3. poética (poiesis,
composição de música e poesia)

6. D<ecutiva (exangeltikon): 1. instrumentai (organikon): 2. vocai
(odihon); 3. dramática (hypokritikon).

Versão “atualizada”:

Domínio da Teoria

A. Científico: 1. matemático; 2. tísico; 3. psicoiógico; 4. fisioiógico; 5.
antropoiógico; 6. sociológico.

6. Técnico: parâmetros: 1. altura, 2. duração, 3. timbre

C. Crítico: 1. analítico; 2. estético; 3. avaliativo.

D. Mistórico

H. Domínio da Prática

A. Criativo: 1. composição escrita; 2. improvisacional; 3. sintético (fita,
computador, etc.).

6. Pedagógico: 1. melodia; 2. harmonia; 3. contraponto; 4.
orquestração, etc.

C. Lnecutlvo: 1. Instrumental; 2. vocal; 3. eletrônico ou mecânico; 4.
dramático e coreógrafo.

D. runcional: 1. pedagógico (en. canções de criança); 2. terapêutico;
3. político; 4. militar; 5. recreativo.
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Não é difícil observar que o esquema de Quintiliano herda o espírito analítico
da tradição grega, e que descende da orientação dialética daqueles filósofos.
Outro aspecto importante é o delineamento de um campo de conhecimento
a partir de perspectivas distintas — aritmético ou natural versus harmônico,
rítmico ou métrico —l que na versão atualizada já e>~pWclta o verdadeiro
consórcio de disciplinas formado em torno do objeto ou situação música. A
noção de um campo nltldamente delineado vai cedendo espaço para um
modelo constituído pela conjugação de interregnos, convocados
alternativamente pelo esforço de teorizar e analisar a música. 5e
quiséssemos uma frase de efeito, diríamos que a teoria da música já era
pós-moderna na antigúldade.

Dentro dessa perspectiva, teoria e análise musical possuem um tronco comum,
que nem sempre é bem avaliado. É curioso observar como uma atitude bastante
divergente, tendo por objetivo a construção de uma identidade autônoma para
o campo da análise musical, é adotada com certa freqüência. O trabalho didático
de CooR (1987, p. 7), eMemplifica o caso:

Mão imagino que tenha havido alguma época em que a música
não tenha atraído alguma forma de especulação intelectual.
Contudo, até cerca de dois séculos atrás, tais especulações
mantinham pouca afinidade com relação àqulio que queremos
dizer nos dias de hoje com o termo ‘análise musical’.

Ainda de acordo com Cook (1987, p. 7), a produção anterior não del><ava de
contemplar aspectos técnicos de estrutura musical, mas sempre olhados
de forma genérica, e não no conte>~to de peças Individuais. [screver-se-Ia
sobre as propriedades do sistema modal e não sobre as características modais
de uma determinada composição, direclonando o interesse para a
identificação de princípios gerais de estrutura musical. embora os argumentos
sejam válidos, não nos parece adequado, face ao apresentado anteriormente,
colocar tanta ênfase nessa distinção.

reito o esboço inicial da amplitude dos saberes analíticos, parece
recomendável adotar uma perspectiva mais sistemática de inspeção, levando
em conta tentativas de apresentação sintética do campo, tal como acontece
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quando se busca construir categorizações para a produção, ou quando surge
a necessidade de definir os conceitos fundamentais, p.e., em obras de
referência, ou ainda, refletir sobre os vários domínios do campo, em suas
inter-relações, e também em função da inserção do todo em plataformas
epistemoiógicas mais abrangentes. As iniciativas nessa direção são
diversificadas, tanto em propósitos quanto em resuitados.

Para 8urmeister, responsávei peia cunhagem do termo,Já em 1606— apud
bent (1980, p. 343) —, a análise de uma composição era a resolução desta
num modo específico e numa espécie também especifica de contraponto, e
além disso, a segmentação em períodos ou seções. Preserva-se, portanto,
o espírito aristotélico da definição de análise, e é sobre essa base que o
campo será desenvolvido na modernidade. Três definições contemporâneas
confirmam essa herança clássica, assim como a tendência para valorizar a
segmentação como estratégia operacionai:

1. A resolução de uma estrutura musical em elementos
constituintes relativamente mais simples, e a investigação das
ftinções desses elementos naquela estrutura. FThe resolution
of a musical structure into reiatively simpler constltuent
elements, and the Investigation of the functlons of those
elements within that structurej, (~ent, c5DMM).

2. A análise é a resolução de uma totalidade em suas partes
constitutivas ou em seus pressupostos. [Analyse ist die
Auflõsung eines Cegebenen in seine Bestandteile oder
\Jorausstezungen], (Dahlhaus, MML).

3. A análise musical é cada segmentação, e>plicação ou
significação de uma obra musical ou de um grupo autônomo de
obras. [Muslkalische Analvse lst jede Zergllederung, Erklãrung,
Deutung elnes Muslkwerks oder einer zusammengehõrigen
@ruppe von Musikwerken], (Lrpf, MOO).

A definição proposta por Dahlhaus (1975) evidencia dois tipos de
desmontagem: a resolução em termos de partes constituintes e em termos
de pressupostos. A definição adotada por ~ent (1980) Justapõe dois
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universos distintos, embora articulados, como conseqüência da resolução
efetuada: a estrutura versus a função. [sse binômio evidencia a eterna fricção
entre os elementos estáticos e dinâmicos em música, e ao mesmo tempo,
as dificuldades inerentes à adoção de um conceito de estrutura, ou de análise.
A proposição de ~rpf (1949) é ao mesmo tempo a mais neutra (quase
abdica do problema) e a mais aberta, admitindo como análise qualquer
segmentação, eMplicação ou significação de uma obra ou grupo de obras.

Antes, porém, de uma refieKão mais adensada sobre definições via
categorizações, devemos pagar tributo a uma questão preliminar, a ser visitada
por quem se propõe a refletir sobre análise: a relação entre discurso e música.
Por um lado, a percepção da insuficiência do discurso em dar conta do
fenômeno música, e, por outro, a aparente impossibilidade de dispensá-lo
como ferramenta essencial para o “ciclo vital” da música — mesmo levando
em conta a proposta de análise funcional (sem palavras) de Melier (1994, p.
126).

Para Mattlez (1990, p. 150), que reconhece em 5eeger (1977) uma
importante contribuição para o tema — a musicologia (e a análise) como
interfaces entre processos composicionais da fala e da música, 5peech
knowledge e mu5ic knowledge —‘ a questão remete aos seguintes termos:

Uma análise musical não é simplesmente um ~to simbólico como
tantos outros, uma vez que retira sua legitimidade e seu direito
de e>çlstlr unicamente de sua ligação com outro fato simbólico.
essa questão concernente à posição metalingüístlca do discurso
sobre música em geral e sobre análise musical em particular
não é freqüente na literatura musicológica.

Lssas observações de Seeger e [lattiez enfatizam o aspecto composlclonai
ou poietico da análise, em sua Interseção estrutural com o discurso, Lerdahl
e .Jackendoff (1983, p. 1) apresentam uma visão estratificada do processo
de produção analíuca: um primeiro domínio de natureza pouco rigorosa,
constituído pela fala mais ou menos Informal sobre composições musicais,
podendo, mesmo assim, produzir insights valiosos; uma segunda camada,
caracterizada pela utilização de formas mais sistemáticas de descrição, os

128 Paulo Costa Lima



métodos analíticos, dentro dos quais torna-se possível discutir peças
Individuais; num nível subseqüente, mais genérico, surge a possibilidade de
definir os princípios subjacentes aos sistemas analíticos, o que, segundo os
autores, vem a constituir uma teoria da música, em outras palavras, uma
hipótese sobre como a música ou um idioma musical particular é organizado,
em termos de determinados construtos teóricos; e finalmente, dada urna
teoria da música, pode-se inquirir sobre o status de seus construtos teóricos,
algo que no período medieval levaria a terreno teológico, que conectou
Kameau e Inúmeros seguidores ao princípio físico da sérIe harmônica,
Mauptmann com a dialética hegeliana, e assim por diante.

Um dos aspectos relevantes do esforço de mapeamento dessa espécie de
ciclo vItal da análise é que a orientação cognitlvlsta dos autores coloca-os
em busca de uma descrição formal das intuições de ouvintes e>~perlentes
em determinados Idiomas musicais. Isso significa, entre outras coisas, que
todo o ciclo pode ser entendido tanto pelo lado poíetico quanto pelo estésico,
caso em que, métodos analíticos e construtos teóricos atuariam como índices
de novas formas de ouvir música. Isso nos estimula a observar que não
pode haver mapeamento do campo da análise musical sem uma conexão
intrínseca com as construções auditivas dele decorrentes.

Outro aspecto importante é a abrangêncla almejada, algo claramente Ilustrado
pela cone~<ão — nas duas pontas do ciclo — entre a espontaneidade e
imedlatismo das falas sobre peças Individuais e os sistemas filosóficos e
concepções de mundo que acompanham o pensamento sobre música. [la
parte central, a relação visceral e ontológica entre teoria e análise.

[m termos de categorização da produção analítica, os autores a fazem a
partir da vinculação às esferas mais abrangentes de pensamento. Identificam
duas tendências principais no século ?Q~: a busca de fundamentação
matemática para os construtos e relações desenvolvidos pela teoria da
músIca, e a valorização da intuição artística para a construção de teorias,
sem questionar a origem dessas intuições. Lssa síntese, e as críticas
formuladas a partir dela, parecem abarcar de um lado o esforço da teoria
dos conjuntos, de outro, a herança schenkeriana.
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A solução proposta pelos autores é uma terceira via, capaz de estabelecer
limites para as formulações matemáticas — nem sempre audíveis —, e ao
mesmo tempo, capaz de conectar as intuições artísticas com os mecanismos
de cognição a elas associados. ~m outras palavras, buscaram a formalização
de uma gramática que pudesse oferecer modelos para as relações
estabelecidas pelo ouvinte, entre a superfície musical de uma peça e a
estrutura que ele próprio atribui a essa peça. A síntese radical dessa
categorização é e≥~tremamente útil para conte≥<tuaflzar o caminho
metodológico dos autores, mas sucinta demais para ser tomada como
mapeamento das várias correntes analíticas.

Lncontramos em ~pstein (1979, p. 6) uma descrição um pouco mais
generosa em termos de categorias. [le descreve o cenário através de quatro
perspectivas básicas, sendo as duas primeIras mais tradicionais e as duas
seguintes mais inovadoras: 1. enfoque histórico-estilístico (tradição da
pesquisa musicológica); 2. enfoque descritivo-formal (Tovev, Leichtent.ritt,
Waliace ~errv, entre outros); 3. o sistema anaiítico de Schenker; 4. o enfoque
a partir do conceito de Grundgestalt, ou idéia básica, concebido por
5chõnberg. Menciona ainda, os enfoques matemáticos — enfatizando a teoria
dos conjuntos — e a interface com a lingúística e a física.

(00k (1987), apresenta o campo analítico a partir das seguintes categorias:
1. métodos tradicionais; 2. ãnálise schenkeriana; 3. enfoques psicológicos;
4. métodos formais; 5. análise comparativa. [ntende-se que os “enfoques
psicológicos” enfatizem procedimentos analíticos do ponto de vista da
recepção, incluindo o trabalho de Reti e de Meyer (este, bastante influenciado
por Schenker, diga-se de pasagem), e que os “formais” impliquem
codificações das entidades perscrutadas e busca de princípios e>4plícitos de
organização. Já a categoria “métodos tradicionais”, muda completamente a
direção de categorização, uma vez que, dentro de tal conjunto cabem
enfoques de vários tipos (formais e psicológicos).

Mais uma vez, vemos que as categorias funcionam como indicadores de
direções abrangentes e não como procedimento estrito de demarcação de
áreas de investigação. É louvável, no entanto, a atenção concedida aos
chamados “enfoques comparativos”, não tanto pela escolha do rótulo, que
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parece Ignorar o Investimento comparativo de todos os outros enfoques
analíticos, e sim pela busca de uma eMposlção proficiente da interface entre
análise e etnomuslcologia, tradição orai e categorização estilística.

[la verdade, inúmeras classificações tem sido formuladas para a área de
análise musical, não havendo um consenso sobre a melhor maneira de realizar
a tarefa. A questão remete muitas vezes ao nível mais genérico da
Identificação de emos de categorlzação (8ent, 1980, p. 370), ou famílias de
análise musical (Mattiez, 1990, p. 55). O problema, portanto, se multiplica
em mais de um nível de categorlzação. Além disso, as subdivisões
apresentadas raramente são mutuamente encluslvas, o que agrava o
problema.

Bent (1980, p. 369-370) resume em poucas linhas várias tentativas de
categorlzação elaboradas ao longo do século. Começa por distinções
amplamente aceitas (segundo ele) entre ‘análise de êstilo’ e ‘análise de
trabalhos individuais’, ou entre enfoques ‘autônomos’ (música entendida e
valorIzada pelo que de fato é), e ‘heterônlmos’ (música como manifestação
parcIal de alguma força ou princípIo cósmico). Menciona, em seguida, a
proposta de [rpf (1949-51) na MOO: a) análise “construtiva”
(5atztechnische); b) análise psicológica; c) análIse da eKpressão —, que
seria apro>~imadamente equivalente à proposta de Meyer (1967, p. 42): a)
abordagem formal (relações entre unidades estruturais que constituem um
evento musical, implicando sImetria, equIlíbrIo, proporção, ou seja, ênfase
no aspecto estático); b) abordagem cinético-sintática (música como processo
dinâmico, tensão e repouso, estabIlidade e instabilidade, ambigüidade e
precisão); c) abordagem referencialista (apontando para conceItos, ações e
paI≥~ões do “real”, ou seja, da e><periêncla eKtra-muslcai).

A classIficação proposta por Dahlhaus (1967) serIa também uma variante:
a) análise formal (a estrutura vista em termos de funções e relações entre
seções e elementos); b) interpretação energética (movimentos e tensões);
c) Oestalt (considera a obra como um todo orgânico); d) hermenêutica (que
se distingue das três anteriores, e que Ilda com a interpretação da música
em termos dos estados emocionais e significações e>4ternas).
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Para 5ent, seguindo a linha da necessidade de categorizações das
categorizações, uma tipologia abrangente envolveria pelo menos os
seguintes ei?<os: 1. a visão do analista sobre a natureza e função da música;
2. o seu enfoque com relação à substância da música; 3. o seu método de
operacionalizar, 4. 05 meios utilizados para apresentação dos resultados.
i~lém disso, outros fatores influenciariam o processo, tais como, o propósito
que e≥<igiu a elaboração da análise, o conte≥~to onde será apresentada, o tipo
de destinatário etc.

Dentro dos enfoques da substância musical, bent menciona as seguintes
possibilidades: a) uma ‘estrutura’, uma rede autônoma de relações, maior
que a soma das partes; b) uma concatenação de unidades estruturais; c)
um campo de dados, aberto à busca de padrões; d) um processo linear; e)
uma cadeia de símboios ou valores com conotações emocionais. essas cinco
categorias incluiriam enfoques tão diversificados quanto a análise da forma,
de Leichtentritt e Tovey, estruturalistas e semiólogos, Schenker, [Kurth,
Westphai, ~iemann, hermenêutica, análise do estilo, análise computacional,
análise baseada na teoria da informação, análise proporcional, I~eti e análise
funcional, e muito mais.

Como métodos de operacionalização: a) técnica reduclonai; b) comparação
e reconhecimento de identidade, simflaridade ou propriedades comuns; c)
segmentação em unidades estruturais; d) busca de regras de sintaMe; e)
contagem de características; O interpretação de elementos eMpressivos,
simbolismo. Como meios de apresentação: a) partitura, anotada, reduzida
ou representada por uma linha de continuidade; b) partitura “e><plodlda”,
colocando os elementos relacionados entre si, juntos; c) lista de unidades
musicais; d) gráfico reducional; e) descrição verbal, usando desde
terminologia formai até linguagem poética; t) representação da estrutura
utilizando letras; g) gráficos, diagramas, contornos; h) tabelas e gráficos
estatísticos; i) partitura destinada a performance (fita ou disco).

Depois de tudo Isso, Bent (1980, p. 369-380) vai adiante e apresenta sete
direções analíticas, tomando como base os métodos de operacionalização
da abordagem musical: 1) estruturai fundamental (5chenker); 2) processo
temático (~etl, e a anáBse funcional de Keller); 3) análise formal; 4) estrutura
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de frases (Riemann); 5) análise de características (LaRue); 6) anáflse
distributiva (Ruwet); 7) teoria da informação.

Encontramos em Cone (1989: p. 41), uma descrição do campo analítico
como uma espécie de horizonte entre duas direções entremas, prescrição
e descrição:

nesse ponto que a análise, propriamente dita, passa para o
domínio daquilo que eu chamo de prescrição: a insistência em
validar reiações que não encontram apoio no te≥<to. (...) Já a
descrição, corrente hoje na forma de contagem dodecafônica
de notas — é necessária, sem dúvida, como preflminar para
investigação posterior, mas envolve praticamente nenhuma
discriminação musicai. F\ prescrição, por outro iado, é óbvia nas
irreievâncias absurdas das anáflses de Weker sobre a música de
Bach, mas também inerente a aiguns dos pronunciamentos mais
dogmáticos de 5chenker e de seus seguidores.Ç..) P~ análise,
então, e≥çiste perigosamente entre descrição e prescrição, sendo
motivo de preocupação que as duas nem sempre pareçam fáceis
de reconhecer

Mattiez (1990, p. 50-58) também contribui para a discussão das formas de
categorização do campo. Reconhece, de saída, as seguintes tendências da
anáflse musical, como representativas do sécuio ?QÇ: 1. anáhse schenkerlana;
2. a teoria generativa de Lerdahl e Jackendoff; 3. a análise da harmonia, da
forma e do motivo (ou Grundgestalt) de 5chõnberg; 4. a análise motívica e
temática de Rudolf Reti; 5. a teoria dos conjuntos elaborada a partir do
trabaiho de Babbitt e rorte; 6. a teoria do ritmo a partir da proposta de
Meyer (1960); 7. o musical criticism de [Kerman, Rosen, ilewcomb e Treitier;
8. as anáhses por computador; 9. a semiologia musical de Ruwet e do próprio
Mattiez; 10. a análise das músicas de tradição oral.

F\ diversidade dos modelos analíticos deveria ser também entendida a partir
do seguinte: a) com relação às discipUnas adjacentes (história, antropologia,
psicologia, flngüistica, matemática, informática, estética, filosofia,
epistemoiogia, história das ciências); b) com relação aos campos de apflcação
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(5chenker, 5chõnberg, ~éti, Meyer, Lerdahl-Jackendoff e a música tonal, a
teoria dos conjuntos e as músicas atonais, a técnica paradigmática e as
aplicações em etnomusicologia); c) com relação aos parâmetros (harmonia
em 5chenker e 5chónberg, motivo e temática em 5chõnberg e F~éti, ritmo
e melodia em Meyer, formas e estruturas melódico-rítmicas e monodias em
semiologia musical).

Utilizando o modelo tripartite de Mohno (1975), Mattiez avança na direção
de uma proposta de categorização analítica, a partir da posição de cada
abordagem com relação aos níveis poïetique, neutro ou estésico, gerando a
seguinte classificação: a) anáBse imanente (aborda o te>~to sem tomar parte
na pertinência poïetique ou estésica das estruturas assim discernidas); b)
análise hoflsta (as configurações Imanentes correspondem aos processos
poietiques e estésicos; c) poïétique indutiva (trata de induzir da observação
da peça o processo composicional); d) poTetique e><terna (parte de
documentos para reconstruir o processo poïetlque); e) estésica indutiva
(procura dizer como a obra é percebida na base da observação apenas das
estruturas musicais); O estésica e≥~terna (fundamenta-se sobre as respostas
de pessoas que percebem em situação e>çperimental). essa proposta de
[lattiez é coerente com a visão da análise como metalinguagem, como fato
simbólico que remete a outro.

Buscando outras contribuições para o levantamento de tendências
contemporâneas do campo analítico, vemos que em 1989, ao fazer um
balanço da produção de sua primeira década, a sociedade americana de
teoria da música (5ociety for f’lusic Theory) julgou relevante incluir os
seguintes tópicos no número especial do periódico oficial da entidade, f9usic
Theory5pectrum: 1. análise schenkeriana; 2. novas direções em análise do
século ?WK; 3. estudos em análise e história da teoria (séculos ?KVI e ?KVll,
?KVili e ?Kl?9; 4. o estado da arte na teoria atonai e dodecafônica (leia-se teoria
pós-tonal ou teoria dos conjuntos), sob a responsabilidade de Mead (1989)
e Ilyde (1989); 5. análise e modelagem a partir de aplicações analíticas via
computador; 6. utilização pedagógica do computador em análise; 6.
pedagogia; 7. direções interdisciplinares e 8. novos paradigmas em teoria
da música.
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Como bem observa [logueira (1998, p. 51), as categorizações propostas
por Mead e por Myde com relação ao campo da teoria atonal e dodecafônica,
tem potencial de aplicabilidade em outros parâmetros composicionais. Mead
divide a observação da Bteratura em quatro sub-áreas: a) interpretação da
superfície musical (observação da articulação dos materiais de música); b)
ta><onomla das coleções e séries de classes-de-notas; c) investigação das
slnta<es (cobrindo relações locais e de larga-escala); d) interpretação das
distinções perceptivas subjacentes às sinta<es. Quanto a Myde, investe numa
síntese mais abrangente, levando em conta afinidades e grupamentos
temáticos, pensando em dois polos distintos: a) o criativo (da especulação
livre) e o b) consoildativo (consolidação sistemática dos frutos da criatividade).

Uma breve inspeção realizada no questionário utiflzado pelo (‘lu.sic AnaIysÍ5
Inventonj (flui) — Instrumento criado na internet pela sociedade americana
de teoria da música para registro da atividade de pesqulsadores —, confirma
o quejá estava visível nas duas sínteses anteriores, a diversificação de enfoques
e o envolvimento de cada pesquisador com vários enfoques distintos. Má dois
conjuntos de categorias apresentados ao visitante da página. Um deles resulta
da classificação das análises submetidas ao banco de dados, o outro da atuação
do próprio pesquisador em sub-áreas do campo analítico. Os dois conjuntos,
que têm alguns itens em comum, del≥<am espaço para que os pesquisadores
acrescentem outras categorias, permitindo dessa forma o acompanhamento
de uma revisão das opções oferecidas.

As categorias apresentadas para ciassificação das análises submetidas são
as seguintes: 1. harmônica/algarismos romanos; 2. motívica/temática; 3.
rítmica/métrica; 4. formal; 5. dramatológica/narratoióglca; 6. schenkerlana;
7. conjunto de classes de notas; 8. dodecafônica; 9. via computador;
10. transformativa; 11. outras. Quanto às áreas de estudo e pesquisa, as
opções são as seguintes: 1. tonal; 2. não tonal; 3. ritmo e métrica; 4. história
da teoria; 5. gênero; 6. aplicações via computador; 7. semiótica; 8. análise
schenkeriana; 9. teoria crítica (narratividade e narratologia); 10. pedagogia;
11 cognição; 12. outras. A Inclusão de história da teoria confirma o que
dissemos anteriormente. A quantidade de adesões às sub-áreas de teoria
crítica e semiótica demonstra o quanto estão em evidência nesse momento.
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Já as adesões à análise schenkerlana aparecem com muito menos vigor do
que em outras épocas.

Claro está, que esses instrumentos de categorização do trabalho analítico
não têm grandes pretensões acadêmicas. 5ão de natureza funcional, ou
administrativa, visando a interação entre pesquisadores da área. Mão nos
cabe, portanto, uma avaliação pormenorizada das incongruências que
apresentam, ora categorizando a partir do repertório enfocado (tonal, atonal),
ora através do meio utilizado para as análises (via computador), ou ainda,
através de uma tradição metodológica (schenkeriana, motívica). O sentido
dessa referência é o de permitir uma visão do todo a partir da solução
adotada, e a projeção de tendências ou situações emergentes. Messe sentido,
um último passo do processo consiste em acompanhar as Indicações de
registros que e≥~trapolam as opções fornecidas.

[lo conjunto das quarenta e uma análises registradas, o espaço destinado a
informações adicionais acolhe duas categorizações desviantes: análise
teMtural, análise reducional não schenkeriana. Registros aparentemente
desviantes, tais como, análise baseada na retórica, estrutura de frase, e
modelo matemático, poderiam sem muito esforço, ser relacionados às
categorias iniciais: dramatológica/narratológica, rítmica/métrica ou via
computador, respectivamente.

Com relação às sub-áreas de pesquisa, a inspeção de quatrocentos registros
(de um total de 1090), revelou vários desvios significativos: temporahdade
(e não, simplesmente, ritmo e métrica), etnomusicologia (a lista inicial omite
as anáflses de tradição oral), performance, anáflse de música eletrônica (e
de aspectos físicos), análise de multimídia (e música de filme), ópera, teMtura,
emoção e afeto, notação. Interfaces com algumas disciplinas foram também
evocadas como tendências analíticas: filosofia e estética, sociologia,
psicanálise, neurologia, psicoacústica, física e pedagogia. i~ relação com a
história da teoria foi enriquecida por sugestões específicas tais como a análise
do contraponto, da polifonia, da modalidade, entre outros.

Apresentamos, nas tabelas seguintes, uma visão geral das categorizações
mencionadas:
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Tabela 1 — Categorizações em Análise Mu5ical

Fonte / Autor / Tipo bistinções, tendências, categorizações e super-categorizações.

Distinções básicas 1 1. Análise de estilo; 2. Análise de obras individuais.

Distinções básicas 1. frnfoques autônomos; 2. ~nfoques heterõnomos.

M00/~rpf (1949-51) 1. Análise ‘construtiva’; 2. Análise psicológica;

3. Análise da e≥çressão.

Cone (1960) 1. Prescrição; 2. Descrição.

Meyer (1967) 1. Abordagem formal; 2. Cinético-sintátíca; 3. Referencialista.

Dahlhaus (1967) 1. Análise formal; 2. Interpretação energética;

3. Gestalt (organiclsmo); 4. Mermenêutica.

epsteln (1979) Lnfoque histórico-estilístico, descritivo-formal, análise

schenl~eriana, Orundgestalt, enfoques matemáticos (teoria dos

. conjuntos incluída), lingúístlca, fislca.

~DMM / bent (1980) 1. A visão do analista; 2. O enfoque da substáncia da música;

Super-categorlzação 1 3.0 método de operacionalização; 4. O meio de apresentação.

Super-categorlzação ii (Da substância): a) a estrutura; b) concatenação de unidades

estruturais; c) um campo de dados; d) um processo linear; e)
cadeia de símbolos ou valores.

(Da operaclonalização): a) técnica reducionai; b) comparação;

c) segmentação; d) regras de slnta>re; e) contagem de

característIcas; 1’) elementos expressivos.

(Meios de apresentação): partitura anotada; b) partitura

“e≥~plodlda”; c) lista de unidades musicais; d) gráfico reduclonal;

e) descrição verbal; f) representação da estrutura por ietras; g)

gráficos, diagramas, contornos; h) tabelas e gráficos estatísucos;

1) partitura destinada à performance.

Tendências Analíticas 1. estrutura ftindamental; 2. processo temático; 3. análise formal;
4. estrutura de frases; 5. Análise de características; 6. Análise

distributiva; 7. Teoria da informação.

Lerdahl-jackendoff (83) 8usca de fl~ndamentação matemática, intuição artística, enfoque

cognltlvo

(conunua)
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CooR (1987) 1. Métodos tradicionais; 2. Análise schenkeriana; 3. ~nfoques

psicológicos; 4. [nfoques formais; 5. Análise comparativa (via

computador, trad. oral, estuo)

Music Theory Spectrum 1. Análise schenkeriana; 2. interface com história da teoria;

(89) / Tendências 3. Teoria atonai e dodecafônica; 4. Aplicação via computador;

5. Pedagogia; 6. Direções interdiscipflnares e novos paradigmas.

Mead (89) a) interpretação da superfície musical; b) ta~onomia das

coleções; c) investigação das sinta≥~es; d) interpretações das

distinções perceptivas.

Myde (89) a) o criativo e o b) consoildativo.

Mattiez (1990) 1. Análise schenkeriana; 2. Teoria generativa; 3. Análise da

Tendências analíticas harmonia, da forma e do motivo; 4. Análise motívica e temática;

5. Teoria dos conjuntos; 6. Teoria do ritmo; 7. Musical criticism;

8. Análises por computador; 9. Semiologia musical;

10. Tradição oral.

Super-categorização 1 a) com relação às disciplinas adjacentes; b) campos de

aplicação; c) parâmetros.

Super-categorizaçcão U a) análise imanente; b) hoflsta; c) poietique indutiva; d) poietlque

externa; e) estésica indutiva; f) estésica e><terna.

Tabela li - Categorizações e tendência5 analíticas encontrada5 no Musical
Analysis Inventory (1999)

análises áreas outras/análises outras áreas

1. harmônica/graus 1. tonal 1. te≥~tural 1. temporahdade

2. motívico/temática 2. não tonal 2. reducional 2. etnomusicologia

(não schenkeriana)
3. ritmo e métrica 3. ritmo e métrica 3. retórica 3. performance

4. formal 4. história da teoria 4. estrutura de frase 4. música eletrônica

5. narratológica 5. gênero 5. modeio matem. 5. muitimídia

6. schenkeriana 6. semiótica 6. ópera

7. Conjuntos 7. via computador 7. textura

8. dodecafônica 8. teoria crítica 8. emoção e afeto

9. via computador 9. schenkeriana 9. notação

10. transformativa 10. cognição
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Cont.

Mal (1999) / Interfaces ativas: filosofia e estética, sociologia, psicanálise, neurologia,

pslcoacústlca, física e pedagogia, história da teoria (contraponto, polifonia,

modalidade) ______________

Tabela III — Resumo das principais tendências analíticas

1. histórico / estilístico 12. teoria critica

2. descritivo / formal 13. fenomenologia aplicada

3. musical critlcl5m 14. tradição oral

4. schenkeriana 15. performance

5. pós-tonal (conjuntos, dodecafônlca) 16. história da teoria (modalidade etc)

6. modelos matemáticos / computador 17. te>~tural

7. teoria do ritmo 18. música eletrônica / timbre

8. temporandade 19. ópera / muitJmídia

9. motívlco / temática 20. interfaces com outras disciplinas

10. semiótica / semiologia / narrativldade 21. género, pós-modernismo etc.

11. cognição 22. outras

Flogueira (1998), refletindo sobre a teoria e análise contemporâneas, e
apoiando-se em Morgan (1977) e hSerman (1980), registra a tendência para
uma crítica crescente ao estruturalismo fundamentado no parâmetro altura,
e o movimento na dIreção de estruturalismos baseados nas estruturas
temporals, te≥çturals ou registrais — algo que a coleta de categorizações
confirma —, e até mesmo, uma reorientação do discurso analítico para fora
da teoria estruturalista-organicista — [~erman (1980).

A análise, tal como praticada nos últimos dois séculos, é caracterIzada como
ferramenta cuja finalidade precípua tem sido apontar propriedades taIs como
consistência e ordenação lógica, mostrando em que extensão e nível de
Individualidade a obra transgride o sIstema composicional que lhe serve de
base — cujo enfoque específico tem cabido à teoria. 5urglrla, dessa forma,

invençêo e Memória 139



um impasse com relação ao repertório contemporâneo — com
reverberações consideráveis sobre o próprio papei da análise —, onde cada
obra tende a definir um sistema individuai para seus propósitos estéticos.
Como observa Morgan (1977), “na falta da estrutura básica convencional, o
analista se perguntará primeiramente qual o ponto de partida do compositor”.

Outras direções de crítica do discurso analítico mencionadas por Mogueira
viriam da constatação da necessidade de observar e refletir sobre a música
na cultura — Veiga (1998) —, buscando a articulação desse subsistema
com os demais que integram o conteMto, e da preocupação com metodologias
analíticas menos normativas e mais fenomenológicas e históricas, “que se
preocupem não somente com estruturas, mas com relações entre estrutura
e significado” — Treitier (1982) —‘ diminuindo, dessa forma, o verdadeiro
fosso que se estabeleceu entre a pesquisa analítica e a histórica.

[ncarregado de realizar um balanço sobre novos paradigmas em teoria da
música, Rahn (1989, p. 84-94) o faz invocando a noção de paradigma, tal
como introduzida por Kuhn (1970). Lntende que, no campo da teoria e da
análise musical, os enfoques de 5chenker e de babbitt representaram no
século ?QÇ o papel de novos paradigmas, dando origem a sub-espécies
diferenciadas, mas ainda assim, derivadas dessas matizes.

Um possível paradigma emergente poderia estar surgindo a partir da própria
teoria da música, através da tendência a impulsionar o discurso sobre música
na direção do musical, ou composicional, tratando o escrito como obra de
arte em si mesmo — Boretz (1979). esta idéia já está presente nos escritos
de Charies 5eeger (1977) — apud Mattiez (1990, p. 50) —, ao considerar a
metalinguagem do musicólogo como sendo o resultado de um ato criativo.
Outras possibilidades deveilam ser consideradas com relação à interação
da teoria e da análise com disciplinas diversas, tais como: informática,
iingÜística, acústica, psicoacústica, psicologia, filosofia da ciência, filosofia
social, etnomusicologia, semiologia, crítica literária, fenomenologia e
hermenêutica.

A fenomenologia representa uma área de interessantes desenvolvimentos,
numa perspectiva crítica da tradição analítica. Parte de uma rejeição acentuada
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do e><cesso de teorização e da conseqúente distorção inflingida aos objetos
da eKperiência humana, e busca, com determinação, a descrição de tais
objetos em sua plena riqueza, tais como são vividos. Apoiando-se em
referências filosóficas tais como Musserl e Merleau-Ponty, Thomas Clifton
(1983) propõe o que chama de fenomenologia aplicada, reconhecendo a
possibilidade que qualquer som apresenta de gerar significado musical para
algum ser humano. 5egundo ele, a música nunca poderia estar
concretamente no mundo, tal como árvores e montanhas, sendo sempre
um significado para alguém. Sem a presença e cumplicidade de uma pessoa,
simplesmente não haveria música.

Dai para a crítica ao olhar construído pela análise musical é apenas um passo:
“Que direito eu tenho de e≥~igir que uma pessoa vivencie uma composição
musical da mesma forma que eu?”, Cllfton (1983, p. 5). Quais seriam os
modos essenciais da música, os seus substratos básicos? Clifton rejeita de
saída a resposta tradicional que se apoia nos elementos da música — altura,
Intervalo, timbre, intensidade etc. —argumentando que todos eles são
significativos apenas como gestos. As alturas não são significativas em si
mesmas, mas apenas na medida em que permitem acesso à essência
musical. A graciosidade de um minueto de Mozart ou a dramaticidade de
uma sinfonia de Mahler não estariam dessa forma na periferia do conteúdo
musical, seriam, elas próprias, essência, sem a qual a música não faria
qualquer sentido.

Fiem mesmo a tonalidade poderia ser considerada como dimensão fundante
da música, apesar de sua importância para a eKperíêncla musical, Cllfton
(1983, p. 32-33):

Se não tivesse um entendimento anterior de movimento no
tempo, de ‘apro><imar-se’ e ‘afastar-se’ de algo, de tensão e
repouso, começo e fim, antecipação e gratificação, como poderia
sequer reconhecer em mim mesmo o poder de apropriação
justamente dessas notas, através das quais um certo tipo de
movimento, etc., chamado ‘tonalidade’, é particularizado?

Já que a vivência da tonalidade funda-se em e><~eriências prévias de natureza
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espacial e temporal, então não deveria ser considerada como coisa autônoma
no mundo, e sim como uma reação do corpo à e≥’~perlência tonal. O sentido
de movimento tonal seria animado por sentimento, este sendo pensado
como uma ligação íntima entre o self e a música, sem a qual, os próprios
gestos e movimentos em geral pareceriam mecânicos, e a música um objeto
esterno.

Visando recolocar a enperiência musical, e a pessoa que a vivenda, como
centro da refle≥<ão filosófica sobre música, Clifton propõe quatro categorias
conceituais/vlvenciais básicas: tempo musical, espaço musical,Jogo (a palavra
piay, em inglês é bem mais poflssêmica) e sentimento (feeling).

embora muitos reconheçam o potencial de desenvolvimento das idéias
apresentadas por Clifton, as críticas às suas propostas são de natureza variada
— Bowman (1998). Má dúvidas, por eKempio, sobre a real representatividade
das quatro dimensões básicas — representam elas, de fato, a essência da
vivência musical? —, e sobre a capacidade de delineá-las internamente de
maneira proficiente. Critica-se ainda a falta de interesse do enfoque de Cllfton
pelas questões intersubjetivas, aquelas que transcendem a percepção de
um indivíduo na direção da construção social de significados, e de forma
mais abrangente, observa-se a tendência comum a enfoques
fenomenológicos de suspensão de todos os pressupostos, o que algumas
vezes implica na criação involuntária de um outro pressuposto: a descrição
fenomenoiógica não seria, ela própria, apenas uma Interpretação?

Uma outra perspectiva crítica da tradição analítica tem partido dos enfoques
de semiótica ou semiologia — autores como Mattiez fazem questão de manter
a distinção entre os dois termos, abraçando o segundo. De forma genérica,
tais enfoques derivam de um interesse — bastante ativo no século ?QÇ —

pelas maneiras como as pessoas formulam e compartilham significados umas
com as outra5, buscando analisar de perto como é que determinadas coisas
vêm a significar, representar ou referir a outras coisas no âmbito da
e≥~periência cognitiva humana. 5owman (1998) considera o trabalho de
5usanne Langer (1895-1985) como precursor nessa área, embora ainda
bastante Influenciado pelo idealismo germânico. Tomando o símbolo como
um veículo para a concepção da realidade, Langer conecta-o à vida Interna
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dos seres humanos. Messe sentido, a música não deveria ser considerada
como causa ou sintoma do sentimento, e sim como a e≥çpressão de uma
lógica simbólica inerente a essa vida interna.

Em contraste com a fenomenoiogia, que busca uma suspensão dos
pressupostos anteriores, os enfoques mais recentes em semiótica parecem
trabaihar com uma diretriz de ressignficação de áreas consideráveis da teoria
e anáflse musicais. De acordo com Tarasti (1994, p. 5):

A semiótica da música é uma disciplina em fiuso, uma ciência
em construção. As teorias e métodos utilizados podem, todavia,
ser ciassificados genericamente em dois tipos principais. De um
lado as teorias que procedem do nivei da superfície até as
estruturas profundas. Chamo esse método de ‘estruturansta’,
pelo reducionismo que representa, uma redução da realidade
sensoriai a um pequeno número de categorias. Do outro lado,
os métodos que são basicamente antireducionistas, cujos
proponentes argumentam que não se deve reduzir a música a
categorias abstratas, que funcionam do lado de fora do processo
musical, e que a significação da música é ‘icõnica’, baseada
estritamente em si mesma. Essa visão enfatiza a natureza gestual
da música, como algo sensorial, como um processo.

Ainda de acordo com Tarasti (1994, p. 5-7), o ramo “estruturalista” da
semiótica da música engiobaria constribuições tão distintas quanto a de
Schenker — “um estruturahsta antes do estruturalismo”—, Rudoiph fléti e
a discussão do “processo temático”, \Jladimir Jankélévitch e a discussão
sobre gêneros musicais, Ruwet, Mattiez, entre outros. Mo outro ramo, o
icônico, referências são feitas ao trabaiho pioneiro de Ernst Kurth, e a Susanne
Langer, Etienne Souriau, Roiand 3arthes e Charies Seeger. Tarasti (1994: p.
27) trabalha com o conceito de narratividade em música, e busca maneiras
de revelar esse aspecto velado da “música absoluta”, maneiras essas que
se apoiam significtivamente em conceitos desenvolvidos por A. J. cireimas
— modalização, isotopia, actoriafldade, entre outros.

Essa relação de ressignificação de enfoques anteriores, especiaimente os
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estruturalistas, também aparece no enfoque de flattiez (1990), que não
deina de enfatizar a relação crítica a ser estabelecida entre a semiologia e os
domínios resslgnificados. I~enuncia-se, por e≥<emplo, à noção estruturalista
e formalista, de que o sinal audível possa conter música. A adoção do modelo
tripartlte de Molino pretende sinalizar essa abertura para a contingência, a
historicidade, e a conte><tualização. O nível neutro é considerado de
importância fundamentai, mas depende justamente de um dinamismo
constante de referências poietícas e estésicas.

Além disso, tlattiez critica intensamente a Idéia de universais em música,
sobre os quais fosse possivel construir conceitos, métodos e regras capazes
de permitir análises simbólicas definitivas. Acredita que o que nos sobra é a
capacidade de conduzir Investigações de situações simbólicas particulares,
desinvestlndo, portanto, da ambição de Implementação de uma semiologia
global.

As direções de crítica relativas ao campo do conhecimento analítico não são
incompatívels com o movimento mais genérico de crítica da atividade
científica como um todo, nos dias de hoje, tal como aparece em Morin (1996,
p. 16-17):

1. O desenvolvimento disciplinar das ciências não traz
unicamente as vantagens da divisão do trabalho (isto é, a
contribuição das partes especializadas para a coerência de um
todo organizador), mas também os inconvenientes da
superespecialização: enclausuramento ou fragmentação do
saber.

2. Constituiu-se grande desligamento das ciências da natureza
daquilo a que se chama prematuramente de ciências do homem.
De fato, o ponto de vista das ciências da natureza eMclüi o espírito
e a cultura que produzem essas mesmas ciências, e não
chegamos a pensar o estatuto social e histórico das ciências
naturais.

ror mais desconfiança que possa causar ao “analista típico”, descrito por
Whitali (1982) — alguém que está feliz limitado à esfera que lhe concerne
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imediatamente, a composição musical, e que duvida da possibilidade de
aprofundamento do conhecimento técnico a partir do enfoque da análise
musical em relação a algo que a transcende, tal como, as ciências humanas
—, ainda assim, a multiplicidade de Interfaces estabelecidas com o campo
da análise musical cresce de forma e≥~uberante, ultrapassando o que poderia
ser considerado como solução efêmera ou modismo.

Há dois aspectos curiosos e até mesmo irônicos nessa situação, que a
perspectiva mais ampla, milenar, do campo da teoria da música, permite
ressignificar. O primeiro é que a identidade recente do campo analítico, ou
seja, sua vocação estruturalista e organicista, foi, antes de mais nada, o
produto de uma Interface com a manipulação do conhecimento científico,
nos termos característicos da modernidade. 5endo assim, não e<istlrla, como
já dehneamos anteriormente, um campo autônomo cuja Identidade estivesse
ameaçada pelos desenvolvimentos atuais.

O segundo aspecto é a falsa sensação de que o “analista típico” defende a
especialização concentrando-se naquilo que lhe concerne de imediato, a
composição musicai. Ora, é justamente esse campo do que lhe concerne
imediatamente que lidera três movimentos de desconstrução do atual estado
de coisas: a transformação do discurso em obra de arte, apontada por Rahn
(1989), a e≥~igência de adoção de critérios próprios para a análise de cada
obra — Morgan (1977)—, e conseqüentemente, a busca de novas interfaces.

O que concerne de forma imediata ao analista típico, não seria, portanto, o
composicionai, e sim a segurança dos critérios e parâmetros oferecidos pelo
paradigma estruturai-organicista, tal como ele vem se sedimentando nos
últimos tempos. Ninal de contas, porque conceber de forma isolada a
teorização e a composição, a precisão dos enfoques científico-matemáticos
de um lado e a intuição artística de outro? ~ em cima dessa dicotomia que
Lerdahi e Jackendoff (1983) constróem a síntese de categorização que
registramos anteriormente, propondo a dimensão do cognitivo como
instância negociadora “entre as partes”.

Mão parece estranho supor que a Interação entre o conjunto de aparelhos
conceltuals utilizados para mapear a atividade composiclonai, e os
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mecanismos Inerentes a essa atividade, deve conduzir invariavelmente a
um isolamento das duas Instâncias, supostamente para o benefício da
“cientificidade” do enfoque? O que parece estar sendo colocado pela “pós-
modernidade”, não é, de forma alguma, um processo de extinção da atividade
analítica, e sim uma transformação radical na forma de conceber suas
premissas, valorizando a perspectiva da anáflse como interpretação, como
diáiogo e fusão de horizontes — ~adamer, apud Duprat (2000, p. 22).

A produção teórica anterior ao estabelecimento da anã Use como atividade
autônoma não dei≥~ava de contemplar aspectos técnicos de estrutura musicai,
mas sempre oihados de forma genérica, e não no conte>~to de peças
individuais. [lo âmbito do paradigma estrutural organicista, a atividade anaiítca
especializou-se em apontar propriedades tais como consistência e ordenação
iógica, mostrando em que e≥çtensão e nívei de individualidade a obra
transgride o sistema composicional que lhe serve de base. Os
desenvolvimentos atuais, principalmente no que concerne à música
contemporânea, apontam para uma situação onde a obra tende a definir um
sistema Individual para seus propósitos estéticos. [m princípio, nada impede
que obras do repertório tradicionai passem a ser Inspecionadas com vistas a
essa dimensão geradora de sistemas distintivos, dentro da perspectiva de
que o meihor da tradição é o pacto que estabelece com o futuro, ou seja,
com as novas formas de conceber o passado.

De forma mais específica, vemos que os desenvolvimentos recentes em
análise musical, e as tendências que os caracterizam, acabam por incidir de
forma substantiva sobre a concepção de estrutura musical e
conseqüentemente sobre as relações entre estrutura e superfície, uma
espécie de coração epistemológico do paradigma estrutural-organicista. Não
é por acaso, que uma “fresta desse imponderável” — para usar uma
e≥~pressão tipicamente wldmeriana — aparece no enfoque de Lerdahl e
Jackendoff (1983, p. 108-109), uma tentativa heróica de conjugar intuição
artística e formalização em uma única teoria:

Ao abordar nossas intuições sobre reduções, é importante não
confundir importância estrutural com proeminência de
superfície. Lias muitas vezes coincidem, mas nem sempre...
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Mão menosprezamos a importância auditiva ou analítica dos
eventos proemlnentes da superfície; é que as reduções são
planejadas para capturar outros aspectos, gramaticalmente mais
básicos, da intuição musical. Um evento proeminente pode ser
reducionalmente importante, ou não.

A questão é que o reconhecimento de uma gradação de Importância
superficial, aponta na direção da possibilidade de definir pesos e hierarquias
entre os eventos superficiais — mais ou menos proeminentes —, projetando
nesta dimensão alguns dos critérios e procedimentos característicos da
verticaBzação reducionai, ou seja, da noção schenkeriana de estrutura.

A situação aponta para uma espécie de dilema entre noções distintas de
estrutura, um conflito que, aliás, Já pode ser identificado dentro do âmbito de
ação do próprio paradigma estrutural-organicista, a partir do confronto entre
os enfoques baseados no conceito de Grundgestait — o que de acordo com
Lpsteln (1979) incluiria todos os desenvolvimentos na área da teoria dos
conjuntos —, e aqueles que utilizam a Ursatz schenkeriana como ponto de
partida. O tratamento pouco sistemático que o conceito de motivo recebe no
enfoque schenkeriano — beach (1989) —, e até mesmo a própria atitude da
área com relação à validação do conceito de motivo,Já seriam sintomas dessas
perspectivas diferencladas. Outra evidência desse hiato é a e≥~istêncla de
trabalhos recentes voltados especiflcamente para a tarefa de interação entre
Ursatz e Orundgestalt — Clemens (1998). Lssa questão aparece Ilustrada no
seguinte diálogo entre 5traus e 5chachter (1999, p. 8):

Straus — Tem se falado multo nos anos recentes sobre o status
do motivo na obra de 5chenker, particularmente o status
relacionado à tomada de decisões analíticas. Portanto, até que
ponto as escolhas analíticas deveriam ser Influenciadas por um
desejo de encontrar relações motívicas especialmente
interessantes?

5chachter — Isso é sempre uma tentação, e algumas vezes é
uma tentação à qual precisamos resistir, porque se aquela
estrutura que deduziríamos para mostrar uma relação motívica
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Interessante não for confirmada pela harmonia e condução de
vozes do conte<to imediato, então a cone≥<ão do motivo com
sua alegada variante ou derivada será dúbia.

Para 5chachter, e os schenkerianos em geral, o motivo só se legitima a
partir dos reflexos que projeta na estrutura harmônica e na condução de
vozes. Lerdahl e Jachendoff (1983, p9) colocam de maneira muito clara que
não pretendem trabalhar com o processo motívico, pois este não é
hierarquizável, leia-se, não é hierarquizável na mesma medida em que os
parâmetros abordados pelo enfoque reduclonal o são. O embate analítico
entre a perspectiva do motivo e a perspectiva harmônica reflete uma cisão
mais profunda entre os aspectos dinâmicos e os aspectos estáticos da
música, algo que aparece em várias das categorizações mencionadas
anteriormente.

Já na perspectiva da teoria de Schõnberg, o motivo seria uma instância de
algo superior, a Orundgestalt — ~pstein (1979), Carpenter e Mef (1995) —,

que antes de mais nada, representa a totalidade e inteireza do processo
composicional, ou seja, daquilo que 5chõnberg (1941, p. 220) chama muitas
vezes de ‘idéia musical’:

Uma Idéia musical, portanto, embora consistindo de melodia,
ritmo e harmonia, não é nem uma coisa nem outra
isoladamente, mas todas as três juntas. Os elementos de uma
Idéia musical estão parcialmente incorporados no plano horizontal
como sons sucessivos, e parcialmente no plano vertical como
sons simultâneos...

Da mesma forma, a análise é vista através dessa preocupação com o todo,
que leva Schônberg (1948, p. 449) a enfatizar o movimento inverso à
resolução do todo em seus elementos, a síntese, que embora seja resultante
necessária da dialética de todo processo analítico, perde muitas vezes a
visibilidade para os detalhes evidenciados pela “desmontagem”:

tnallsamos por que não estamos satisfeitos com a compreensão
da natureza, efeito e função de uma totalidade enquanto
totalidade, e quando não somos capazes de remontar com
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exatidão aquilo que separamos, começamos a não fazer justiça
àquela capacidade que nos deu a totalidade juntamente com
seu espírito, perdendo fé em nossa melhor habilidade — a de
receber uma Impressão total.

Comojá dissemos anteriormente, o conjunto abrangente de idéias, conceitos,
métodos e teorias já produzidas sobre música — numa perspectiva analítica
e crítica — possui uma estabilidade conferida por séculos e séculos de
transformação e de interação com o mundo dos feitos musicais propriamente
dito, e, de outro, com o mundo das idéias em geral — filosóficas, científicas,
religiosas. Possui também um repertório imenso de relações orgânicas com
as músicas de cada época e local. Essa estabilidade relativa, advinda da
longevidade do todo, não garante porém coerência, unificação de perspectivas
ou certezas muito definidas quanto aos usos e funções do pensamento
analítico.

Também registramos a tendência de crescimento de enfoques que relativizam
o paradigma estrutural-organicista, seja através da Inclusão de novos
parâmetros de observação (timbre, tentura, intensidade etc.), através de
impulsos de conte?Ktualização da produção composicional, ou ainda através
de possibilidades criativas de manipulação do discurso sobre música.

Ma verdade, até mesmo o desenvolvimento da consciência da e>’istência de
um paradigma estrutural-organicista já representou um passo significativo
para sua fienibilização, [la esteira desse processo, observa-se a busca de
fienlbilização das correntes analíticas, agora consideradas internas ao
paradigma. Surge daí um Interessante movimento, de natureza parado>al.
As possibilidades de cone≥<ão entre idéias schenkerianas, idéias tematicistas,
conceitos analíticos desenvolvidos através da teoria dos conjuntos, e insights
propiciados pela teoria do ritmo, embora relativizem a ortodonla aguerrida
predominante em várias dessas áreas, fie≥~ibilizando o paradigma, acabam
produzindo uma riqueza considerável de novas possibilidades interpretativas.

Os novos enfoques, mesmo conseguindo estabelecer uma plataforma crítica
com relação aos “métodos tradicionais”, aqueles incluidos no paradigma,
ainda precisam produzir dados e evidências fortes o suficiente para
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suplantarem as vantagens oferecidas pelos modelos anteriores. [ssas
interações entre correntes analíticas, antes aparentemente irreconciliáveis,
acabam acentuando a diferença do volume de resultados entre os novos
enfoques e aqueles já testados.

Meste sentido, a estratégia de ressignificação de áreas incluldas no paradigma
estruturai-organicista parece ser promissora, assim corï~o a atitude de
valorização do papel do analista enquanto agente de uma determinada
interpretação.
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bach

Duzentos e cinqüenta anos depois de sua morte, Johann
5ebastian 8ach transformou-se num verdadeiro
arquétipo da música ocidental, um objeto muiti-facetado
que freqüenta desde a musicologia histórica até o
cotidiano de quase todos os intérpretes, como parte
do processo de aprendizagem e da manutenção da
“técnica” dos instrumentos. 5ua música aparece como
geradora de credibilidade para mais de um sistema
anaiítico desenvoivido peia área de teoria da música, e
sua condição de objeto cuiturai e de paradigma da
tradição germânica tem sido objeto de estudo e
especuiação.

Como se não bastasse, também é um fenômeno de
massa ejá vendeu aiguns milhões de cópias de disco,
tendo influenciado a trajetória de mega criadores tais
como Mozart, Beethoven e Brahms, e ainda neste
sécuio, quando muitas vezes artifícios técnicos e formais
do estiio barroco são retomados, e ievados a
desempenhar uma nova função. Cage imaginou um
espaço musical constituído por todas as fugas do Cravo
Bem Temperado tocadas simultaneamente. VHia-Lobos
construiu a série das Bachianas Brasileiras, frmndindo os
procedimentos seqüenciais da melodia barroca com o
dengo da modinha brasileira. i~qui na Sahia, sem muito
esforço, iembro de tAiidmer, Lindembergue Cardoso e
de mim mesmo, tomando Bach como objeto de
metaHnguagem.
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Mnal, o que teria permitido o surgimento de um monstro desses? Para
Manfred Bukofzer, bach conseguiu ocupar uma posição privilegiada através
da fusão das melhores conquistas das tradições francesa e italiana — Lully e
Couperin de um lado, Vivaidi e Coreili do outro —, além da própria sofldez
germânica de contraponto e de harmonia. É aí que o raciocínio cultural irrompe
com a seguinte questão: se esse foi o grande segredo para o
desenvolvimento de um 3ach, então é por aí que deveríamos entender o
espírito germânico, como fusão de outras tradições nacionais?

Quando 5chõnberg fugiu para os Estados Unidos (década de 30), escreveu
desapontado que a música germânica não aceitara o caminho que ele havia
apontado (o dodecafonismo). Vejam que salada, um judeu se considera o
grande messias do ideal germânico, e pretende garantir mais cem anos de
predominância da música alemã (que nunca foi pura). Viva o mal entendido...

i~ ironia do destino é que, como muitos sabem, o 5ebastião não teve o
reconhecimento que merecia em vida. Os mais arejados intelectualmente
não conseguiam enquadrá-lo nos novos mandamentos iluministas, que
implicavam um retorno à simplicidade, e reclamavam de sua música
complicada, poflfônica e dificU. flobert Marshall (1976, Musical Quarterly)
consegue mostrar como o nosso herói entendia o que estava acontecendo
em termos de transformação estilística e até mesmo como reagiu
composicionalmente — não dei><em de conferir as Variações øoldberg —,

absorvendo alguns elementos novos.
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pesquisa em educaçao musical: a natureza

da problematização (premissas)

l~esumo: Este artigo reflete sobre a arte de construir problemas de pesquisa em
educação musical e busca enfatizar a natureza complexa da atividade, a filiação

múltipla a correntes tradicionais de pensamento — tanto na linha do positivismo
como na da hermenêutica —, e ainda, a pré-existência de problematizações

inerentes à própria arte musical, aigo que ressignifica as probiematizações em
educação musical em verdadeiras meta-problematizações. Ao tomar essa etapa do

processo de investigação como objeto de atenção, identifica aspectos cruciais,
caracterizando-os como verdadeiras responsabilidades a serem observadas nos

projetos, dispondo-os em torno de uma série de dimensões — filosófica e
metodológica, poletica, social, política, identitária e de eficácia,

Macacos transando...

Um certo grupo de pesquisa na Alemanha, criou um ambiente sofisticado de
observação de macacos em atividade sexual. Ficavam instalados em estações de
trabalho no meio de galhos e vegetação — estilo floresta — isolados apenas por
vidraças. à9egistravam a freqüência e Intensidade dos encontros sexuais entre os

símios. Dentre os inúmeros resultados, talvez o mais curioso tenha sido que o ciclo
menstrual das pesquisadoras em ação passou a ser influenciado pela intensidade

das observações realizadas. De tanto ver os macacos transando, as pesquisadoras
passaram a ter sua regulação orgânica alterada. Tomemos isso como uma situação

emblemática com relação à natureza sutil da problematização em ciências
‘humanas’...

5e há pesquisa, então há um cicio de informação em pleno funcionamento,
envolvendo a produção de um movimento que une, e ao mesmo tempo
separa, aquilo que se sabe (com todos os pressupostos incluídos), daquilo
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que se desejaria saber Messe ciclo de informação, o ato problematizador é
instância fundamental, de sorte que perguntar pela pesquisa numa
determinada área implIca em perguntar pelas condições de problematização
nesse território disciplinar Perguntar pela formação em pesquisa é perguntar
pela habilidade em manejar essa ferramenta de conhecimento. Mas, abordar
a questão da problematização em pesquisa traz em si o desafio das coisas
refienlvas, uma vez que significa, problematlzar o próprio ato de construir
problematizações. Mc entanto, esse caminho permite aspirar à produção de
uma espécie de fotografia do agente de pesquisa no momento em que
busca estabelecer sua equação de trabalho, sua relação mais íntima e delicada
com o cicio de informação que está prestes a desencadear, o grau de
consciência ou Inconsciência que demonstra sobre a relação entre sua
ferramenta de trabalho e o mundo a ser lido por elapróprla, a partir da
montagem assim construída.

i~lmeja-se, dessa forma, uma e><posição de premIssas e de critérios utilizados
em educação musical, que algumas vezes passam esquecidos, respaldados
pela credibilidade conjuntural da corrente teórica ou solução metodológica a
patrocinar o ato problematizador, respaldados ainda pela autoridade do
orientador, pela convicção de que a comunidade de pesqulsadores
estabeleceu um consenso naquela direção, e assim por diante... Tudo isso é
absolutamente legítimo, na medida em que constitui parte Inegável de nosso
cotidiano. O e><ercício proposto toca nessas questões e exige uma suspensão
temporária das convicções.

Mão é muito animador encontrar projetos que simplesmente absorvem uma
determinada solução, ajoelhando diante do altar da últIma moda teórica ou
metodológica. Passam-se alguns anos e a última moda é geralmente
esquecida e com ela o projeto, a não ser que a construção do problema
possua organicidade incontestável. Mas o que seria essa organlcldade? Com
quais cuidados cercar o nascimento da questão a ser investigada?

Vate lembrar como Dewey (1934) concebia o ciclo de produção e tratamento
da Informação na pesquisa em educação. 5abiamente, me parece, em seus
cinco passes sintétlcos propostos, Inicia pelo nível da atividade — que, a
propósito, equivalerla aos macacos transando, em nossa epígrafe. Vem em
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seguida: a consciência do problema, a produção-observação de dados, a
formulação de hipótese e teste da hipótese.’ A questão que se coloca é a
seguinte: como é que se transita do nível da atividade para a consciência do
problema?

Um e>~emplo: para dar conta, da atuação de Lrnst Widmer em nosso meio,
fui levado a perguntar por sua pedagogia. A evidência de uma formação
eKuberante de compositores em nossa Lscola2 apontava para uma atuação
sistemática nesse sentido. Mas perguntar qual a pedagogia de Widmer não
é algo tão simples assim. A construção do probiema depara nesse momento
com seu método. Como delimitar o conceito de pedagogia adequado a minha
Investigação? Através de uma revisão de literatura eficaz? Má literaturas de
todo tipo, e perder-se numa floresta bibliográfica pode ser às vezes o pior
caminho.

Para assegurar organicldade a essa questão foi preciso encontrar o contorno
prévio da pedagogia na própria trajetória de Widmer (nível da atividade) — e
em seguida projetá-lo como guia da investigação. A construção desse esboço
antecedeu à definição de metodoiogias de investigação, mas ela própria é
uma espécie de metodoiogia — de construção do problema —, e precisa
antecipar o que irá acontecer em seguida, precisa dialogar com a futura
metodologia. No caso, trabalhei com a idéia básica de que a pedagogia de
VJldmer poderia ser reconstruída a partir de um Jogo de interação entre

1 Aliás, o próprio Dewey é um dos poucos filósofos modernos a conceder atenção diiérenciada

ao conceito filosófico de problema, que tem suas raizes em Arlstóteies — “procedimento
dialético que tende à escolha ou à recusa (aqueles de ordem prática), ou também à verdade
e ao conhecimento (os de ordem teórica)” Abbagnano (1982, p764). tio problema Dewey viu
a propriedade lógica primária, sendo ele a situação que constitui o ponto de partida de
qualquer indagação, isto é, a situação indeterminada: “A situação indeterminada torna-se
problemática no mesmo processo de submissão à Indagação. Lia se produz por causas reais,
como acontece p. ex., no desequilibrio orgãnico da fome. Mão há nada de inteleciuai ou
cognitivo na existência de situações desse género, a não ser que elas são a condição
necessária de operações e indagaçõescogniilvas...””A enunciação do P consente a antecipação
de uma solução possível que é a Idéia; e a idéia exige aquele desenvolvimento das relações
inerentes ao seu significado que é o raciocinio,”

Lscola de Música da Universidade rederal da Oahia, onde surgiu o Crupo de Compositores
da Oahia — OCO (1966), reunindo: o próprio Vjidmer, Walter Smetah, Lindembergue Cardoso,
remando Cerquelra, Jamary Oliveira, Nicolau i~okron, Milton Comes, Minaido Rossi, entre
muitos e muitos outros que posteriormente foram sendo conectados ao movimento.
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dados produzidos pela análise de seu discurso, pela análise das
representações de seus e*aiunos e pela análise de composições. Assim,
constatando a formulação de sínteses em seu dIscurso — organicldade e
relativização — foi possível avaliar os outros dois campos de dados nessa
perspectiva. essa formulação do problema me colocava em diálogo com as
possíveis metodologias adequadas a produzir os dados assim antevistos.
Além disso, também me colocava em diálogo com o campo da pedagogia,
com a história de vida de tAjidmer, seu percurso composicional, a história
desta instituição onde militou e do círculo cultural no qual se inscreve, e os
significados simbóflcos de todas essas construções identitárias, etc.

[spero, com isso, estar sinalizando que o nível da probiematização não é
algo estático, um bloco de idéias (e te><to) a ser elaborado e desenvolvido
adiante. ~ie aponta para uma dinâmica interna, um movimento de ida e de
vinda com relação aos horizontes da investigação. Ao enunciá-lo já deverá
ter acontecido um diálogo prévio com o nívei futuro das metodologias e das
conclusões possíveis. A rigor, um problema é definido pela possibilidade (e
relevância) de sua solução. Uma situação insolúvei deina de ser um problema,
passa a condição imutável, as quais em geral, são pouco afeitas a
manipulações enperimentals ou artísticas. importa, dessa forma, na
problematização, que produza um movimento, uma inquietação que abale o
estado de repouso e permita que o ciclo de informação se movimente.
Importa também que efetue um movimento de recorte do campo de
possíveis preocupações, focalizando aquilo que deverá ser observado de
perto. 5ó depois dessa operação definidora é que o acesso a um leque de
opções de interação e diálogo disciplinares resulta produtivo.

Ao levantar a questão dessa dinâmica da atividade probiematizadora, retorno
ao que considero esperteza em Dewey, a colocação do nível da atividade
como etapa preliminar do ciclo da pesquisa. 5endo ele um herdeiro legítimo
do pragmatismo de um F’eirce, e conseqüentemente da busca de legitimação
pela constituição de uma fliosofia da ciência, nada destoa de pensar o nível
da atividade como o repertório comum dos fatos vivenciados. essa pergunta
eMige que se pergunte ‘mas, a propósito, o que é um fato em educação?’,
algo que nos remove da perspectiva individual para a perspectiva genérica
de constituição do campo disciplinar, e que faremos a seguir Por ora, gostaria
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de observar como essa concepção de um ‘nível da atividade’ está
potenclalmente aberta a outras formulações, além do pragmatismo.
Orientações tão distintas como a etnográflca e antropológica, a
etnometodoiógica, a historiográfica, e a teórico-crítica, sobreviveriam nesse
conteMto, embora definam os ‘fatos’ (ou as Interpretações) educacionais
como coisas bastante distintas entre si. Se a educação é uma empreitada
possível, então ela o é pela referência constante a um certo nível de atividade,
e nesse nível, observadores e observados estão em permanente interação
— Cf. epígrafe.

Saindo, portanto, da conjuntura mais Imediata do pesquisador, abstraindo
dessa perspectiva individual para a situação genérica, chegamos a perceber
que probiematizar a construção de problematizações em~ educação também
equivale a levantar o tema da impossibilidade da educação, ou, dito de outra
forma, a perguntar sobre as condições em que a educação se torna uma
empreitada possível — o que seria um fato (ou entendimento) em educação.
Além disso, considero esse gesto como um saudável contraponto ao espírito
positivo de uma associação de educadores musicais.

a) Das referências à Impossibilidade da educação talvez a mais comentada
seja a que vem da Psicanálise. [reud, seguindo a lógica da descoberta do
inconsciente e visualizando que toda ingerência educativa presume um
controle Impossível sobre essa Instância, declarou a frducação (luntamente
com a Administração e a própria Psicanálise) como “missões impossíveis”.
Se a [ducação é uma missão Impossível, a pesquisa nessa área será
necessariamente caolha, fadada a concluir a partir de dados incompletos,
eMpurgados das questões do desejo. [lo fundo do comentário de Preud há
um questionamento legítimo (do ponto de vista de suas descobertas) do
próprio conceito de fato educacional. Todavia, não surgiu nem parece pró≥<lmo
no horizonte a cristalização de um modelo pós-inconsciente. Sendo assim,
a impossibilidade freudiana é apenas um alerta, uma relativização de tudo
que se faz no campo.

b) Muma outra vertente, a impossibilidade da educação não teria a ver com
sua prática — educação e deseducação ocorrem desde e sempre — e sim
com os desígnlos de criação de uma teoria da educação. De fato, para alguns,
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a educação deveria ser pensada como uma prática em torno da qual se
aglutinam territórios disciplinares tais como a psicologia, a sociologia etc. —

as informações novas surgirlam sempre desses campos associados, ou de
alguma interação entre eles, de forma que a empreitada teórica puramente
educacional não existiria. O que equivale a dizer que o fato educacional
(enquanto gerador de uma teoria própria) não existe.

c) Trago, porém, uma terceira contribuição ao tema da Impossibilidade, dessa
vez pela via do reconhecimento da abrangência do que está envolvido. O
grande tema filosófico foi sempre educação, mesmo que formulado de
maneiras distintas, O que foi a maiêutica, senão uma descoberta pedagógica?
O que foi a Invenção da dialética — uma crítica dos conceitos através dessa
espécie de dança dos argumentos — senão pesquisa metodológica? O que
dizer da concepção platônica do mundo ideal, o topos uranos, e a
aprendizagem por reminiscência? A síntese de Aristóteles colocando esse
mundo ideal aqui mesmo na terra, infiltrado em tudo que existe como
essências, gerando uma pedagogIa do inteligível? Da análise das categorias
aristotélicas ainda não nos livramos nos dias de hoje.

estou dizendo, portanto, que a criação do pensamento sistemático na
civilização ocidental coincide com o engate ancestral entre metafísica e teoria
do conhecimento — ontologia e gnosioiogia —, e que, dessajuntura ancestral,
não há como separar as questões educacionais. Mo caso da metafísica realista
dos gregos, como uma decorrência imediata da própria questão existencial,
e mais adiante, com o advento da modernidade e a crítica ao modelo
aristotélico herdado da antiguidade, como anteparo inicial da filosofia — a
partir do ‘penso, logo existo’ de Descartes —, que agora toma a teoria do
conhecimento (Indubitável) como ponto de partida, para daí atingir as
questões metafísicas, e a constituição do mundo das coisas.

estou tratando, portanto, da impossibilidade de uma teoria da educação pela
abrangência do tema, porque basta falar em filosofia (ou em vida) que se
está falando de educação, através desse enroscamento das questões
metafísicas com as questões do conhecimento. Mas por que seria importante
tratar disso hoje, com relação à pesquisa em educação musical? Porque a
afirmação da possibilidade e viabilidade da educação aconteceu como uma
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reação a essa abrangêncla aparentemente desagregadora, negando a
impossibilidade, portanto. P~ própria constituição da ciência positiva, do
movimento que busca legitimar filosoficamente a supremacia da ciência, e
que está na base do pragmatismo, e, dessa forma, na base de todo o
movimento de pesquisa nas ciências exatas, e por transposição, nas ciências
humanas, e ainda por transposição, na base da mainstream da pesquisa em
educação musical no século ?QÇ; a constituição disso que temos como estável
e garantido, que fundamenta a crença de que o conhecimento descreve a
realidade, de que o mundo é a soma total dos fatos, e que os fatos são a
essência da realidade, pois bem, a constituição desse estado de coisas
precisou cortar com todas essas raízes da teoria do conhecimento, pensada
em sua cuiminância Rantiana como um movin~ento transcendente e refie~<ivo
de um sujeito cognoscente, uma consciência, às coisas em si. Toda essa
armação metafísica em torno da consciência fica declarada sem sentido,
mentaflsta, impesquisávei — Mabermas (1968, p. 67).

Como a delimitação do território disciplinar da educação ganha contornos
formais após esse movimento de abandono da metafísica — sendo, neste
caso, Comenius, um grande precursor—, vale a pena insistir sobre o papel
parado<al do bloqueio da abrangência e sobre o tema da impossiblhdade de
constituição de nosso objeto. Com o advento do positivismo, desiste-se do
questionamento metafísico sobre o significado e sobre as condições de
possibilidade do conhecimento, pois o conhecimento passa a ser
implicitamente definido pelas ciências, O que é conhecimento? ~ o resultado
do trabalho científico, O que é a realidade? ~ a soma total dos enunciados
verdadeiros, numa perspectiva de controle instrumental da natureza. Dessa
forma, transformando a crença da ciência em si mesma em dogma, protege-
se a empreitada de qualquer movimento de auto-refie<ão epistemológica.
Sai a tradicional teoria do conhecimento e entra a filosofia da ciência, voltada
prioritariamente para investigar a própria metodologia científica e as regras
de concatenação entre os enunciados. Aos poucos, o sujeito cognoscente
Rantiano é reduzido aos sujeitos empíricos individuais da psicologia. estamos,
dessa maneira, fazendo uma reflenão sobre a dinâmica da probiematização
numa perspectiva abrangente, não mais centrada no agente pesqulsador
individual.
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[luma esfera distinta daquela do positivismo, encontra-se o desenvolvimento
das ciências culturais, que en~ergam o ‘sistema das ciências naturais’ como
um dos elementos de um conte~to de vida bem mais abrangente, sendo
justamente esse conteNto, o objeto das ciências culturais. F’rioriza-se dessa
forma um enfoque hermenêutico, voltado mais para o desenvolvimento de
um ‘entendimento’ — Verstehen, no sentido de Diithey, entendimento
mútuo, visando a reconstrução de significados do ponto de vista de um
agente — e menos para a descoberta de leis de caráter universal, cujo
referente seria a e<plicação ou Erklãrung. Tudo isso se reflete, de forma
direta, na discussão recente sobre enfoques quantitativos ou qualitativos.
Enquanto os fenômenos produzidos e><perimentalmente tomam por base a
supressão de todos os aspectos da e≥~periêncla de vida, em favor de um
efeito específico que possa ser replicado aleatoriamente, para o
entendimento hermenêutico o problema é revertido. Lie abarca a e≥<periência
de vida em sua amplitude — enpreSSõe5 lingü!sticas, ações e experiências
expressivas —, mediando entre as intenções de um ego individual, as
categorias gerais da linguagem, e os horizontes de uma teoria.

Mão nos cabe aqui aprofundar essa linha de fronteira e de diáiogo entre
objetivismo e hermenêutica.5

Mas, querendo ou não, aquele que avança pelo portai da pesquisa estará
pisando sobre o terreno de constituição de seu território disciplinar,
especialmente quando confrontado com a necessidade e o desafio de gerar
probiematizações. ,o probiematizar, o iniciante estará eMpondo sua
capacidade de enxergar com nitidez o âmbito e os limites desse território
que pretende habitar, sua compreensão do processo histórico de constituição
do mesmo, e ainda, sua posição pessoal sobre a política do devir acadêmico
da área. 5ão muitos passos a serem dados de uma só vez.

Dado um projeto, e seu discurso subjacente, aparece como critério analítico
e avaliativo incontestável a responsabilidade filosófica e≥<ercida pelo autor.

a. [iaberrnas (1968)— que invoca uma verdadeira ciranda envolvendo Kant, Megel-Mar~,
Comte, Pierce, Dilmey, e rreud, entre outros. Também não nos cabe aqui buscar uma
reflexão sobre os dfiemas de cada uma dessas avenidas, ou sobre os desafios e cfiadas
presentes em ambas, a partir da consideração da articulação permanente entre conhecimento
e Interesses humanos.
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Não se trata simplesmente da amplitude de leituras filosóficas efetuadas, e
sim, da consciência da relação entre o problema a ser construído e o campo
teórico onde nasce, do diálogo entre positivismo e hermenêutica que Irá
aparecer e tomar forma nas escolhas metodológicas, de forma que à
responsabilidade filosófica sucede a não menos importante responsabilidade
metodológica.

É justamente pensando nesse conte≥<to de nascimento que precisamos
retomar algo que quase chegamos a tocar lá atrás, mas acabou sendo adiado.
Não é apenas a impossibflhidade da educação que nos concerne, mas,
sobretudo, a impossibilidade da música. Quem disse que a música e≥<iste?4

A pesquisa em educação musical não pode escapar do fato de que lida com
uma interação entre ciência e arte. As probiemaUzações~ são, na verdade,
meta-problematizações. Elas só têm sentido, se estiverem ancoradas num
fazer artístico vivo, orgânico, que, por sua vez, também pode ser pensado
como constituído através de probiematizações próprias. Ou seja: há
problematizações no nível da música. Em outras palavras, a música só e≥<lste
quando aciona mecanismos de enpectatlva individuais e culturais. Essa
constatação singela é talvez o umbigo de todo o tema. Como relacionar
esse nível de problematizações ‘autóctones’, êmicas, digamos assim, com
o nível dos processos educacionais propriamente ditos?

Vara Início de conversa é necessário que o pesquisador em educaçãb musical
consiga transitar com familiaridade pelo terreno das problematizações em
música. Mas qual a natureza das probiematizações em música? A pergunta
remete de imediato ao conjunto das teorias da música (latu sen5u) — ou
teorias das músicas (mais latu ainda) —, pensado como o repertório de
formulações probiematizadoras dirigidos à enperiência. Visualiza-se dessa
maneira, uma avenida de desenvolvimentos saídos da Juntura música-
educação, através de uma mediação realizada pela teoria ou teorias, seja de
forma mais específica — p.e. “Ensinando contraponto a partir das regras de
Westergaard”, Maus (1992) —l ou mais genérica — a relação currícuio/

Vale aqui a lembrança dessa pérola de ~ohlman: Música pode ser o que pensamos que
seja: ou pode não ser. Música pode ser sentimento, sensaçéo, sensuai[dade, mas também
pode náo ter nada a ver com
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Identidade cultural, adolescentes e apreciação musical, etc.5

Todavia, vale a pena lembrar que a concepção de problema não é
naturalmente apenas a concepção cartesiana desenvolvida pela ciência, o
conceito se amplia na direção do vivencial. 5chõnberg (1995) utiliza a
e>~pressão ‘problema tonal’ para se referir à questão central colocada por
uma determinada composição, aquela Inquietação que uma vez espressa
passa a e≥<igir alguma continuidade, uma solução, desdobramentos,
contradições, forma etc. Porém, se as problematizações musicais devem
ser entendidas como vivenciais (ou seja, como probiematizações sonoras
vividas), então é preciso reconhecer que ultrapassam o escopo interpretativo
das teorias. A pergunta sobre a natureza das probiematizações em música
remete nesse caso, não a um conjunto de teorias, mas a todo o repertório
de vivências musicais. A agenda temática do trinômio ‘audição/interpretação!
composição’ é mais comple><a que os tratamentos teóricos que angaria.
Isso significa que, tomando o nível da atividade como guia, o educador musical
irá deparar com probiematizações frescas e intocadas no próprio processo
educacional (p.e. via interpretação). Urge saber identificá-las e utilizá-las.

Há ainda a possibilidade sincera (ainda que algo anárquica), de argumentar
que as problematizações musicais propriamente ditas são também,
propriamente ditas, educacionais, pensando, dessa forma, que a música
carregaria consigo uma pedagogia implícita, as chaves de sua recepção —

afinal de contas, tanto o samba quanto ~eethoven só são entendidos quando
ouvidos. Desaparece nesse caso a juntura formai entre música e educação,
fazendo surgir por um lado o desafio de fazer falar o lado educacional das
questões musicais, e por outro, o desafio de tratar as questões educacionais
como objetos em processo de criação, dando conta de uma poietica da
educação.

Dito isso, podemos registrar o bordão que emerge da pedagogia de VJidmer:
para educar, é preciso não saber o que é educação; não saber a prior!.

tlão custa lembrar que, além da literatura específica de música, toda a tradição filosófica
também se i~z presente do lado musical dajuntura, como suporte das teorias produzidas,
assim como a aspiração mais recente de atingir um certo grau de cientificidade. Quando uma
teoria da música que aspira a ciência se encontra com uma educação musical que também
aspira, as qualidades e defeitos são reforçados mutuamente.
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[ducar e compor — tem algo em comum, compartilham entre si o desafio
da criação. O aprendizado desses oficios não pode ser considerado como
um processo linear de acúmulo de informação. Aprender a criar impUca
aprender a desconfiar dos próprios suportes de onde a informação surge, a
desconstruir estruturas e significações. Isso que é princípio fundante do fazer
arte — e para alguns, também do fazer ciência — cf. reyerabend, Contra o
Método —, ressignifica as responsabilidades filosófica e metodológica em
responsabilidade poietica.

Mas vale observar que não se trata de um não-saber qualquer, de um não-
saber ine>cperiente ou desavisado. Varadonalmente, trata-se de um não saber
susceptível de amadurecimento e de aprendizagem, observação que nos
leva ao dilema e ao coração de todas as empreitadas que transitam entre
educação e criação: como ensinar algo (pesquisar, compor, educar...) que,
por uma questão de princípio, não se sabe? Como aprender algo que, também
por definição, não está no repertório do professor? Ao aprender a criar
problematizações o orientando estará justamente envolvido com esses saltos
quânticos. Como ajudá-lo, ou melhor, como não atrapalhá-lo?

Movamente podemos retornar ao ‘nível da atividade’ em Dewey, para inferir
que a responsabilidade poietlca não é apenas responsabilidade individual.
Trata-se da responsabilidade de garantir o envoivimento de educandos em
atividade criadora. Visto numa perspectiva de grupo, aí estaria a semente do
que poderíamos chamar de responsabilidade social da atividade
problematizadora, sua capacidade de catalisar as e><pectativas da comunidade
de pesquisadores e da sociedade como um todo. Como provocação,
devemos lembrar que o desafio não é simplesmente compor novas formas
de educação, ou novas composições, e sim novas formas de sociedade e de
soclabilidade. [la visão dialética de Adorno, o material da música tem
historicidade própria, nesse sentido, é sociedade. O mesmo raciocínio poderia
ser transposto para nosso conte<to. Corresponde a cada forma educacional
um modelo implícito de mundo social. O nível da problematização dialogará
de uma forma ou de outra com esses critérios e premissas.

A responsabilidade social de uma determinada problematização é também
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o grau de relevância potencial com relação a uma determinada sociedade
ou segmento social. Estamos aí no âmago da questão política. Para alguns,
o mérito da produção de conhecimento é avaliado e>~clusivarnente pelos
cuidados formais e metodológicos — pensamentos desse tipo geraram o
ideal de uma instituição universitária voltada para a e><celência científica,
independentemente do tipo de atenção a ser concedida às questões da
interação com a sociedade. Nessa visão mecanicista, o problema é definido
como lacunas ou falhas em uma teoria prévia, desaparecendo os matizes de
significado que advém da percepção da relação entre a situação problema e
sua relevância para a comunidade mais ampla, e ainda ojogo político que a
própria investigação suscita entre o pesquisador e a comunidade de
pesqulsadores. Em termos macroscópicos, a atividade probiematizadora
aparece como capacidade de criação da própria comunidade que a abriga e
sustenta.

A e≥~periência de produzir problematizações deina marcas em todos que
passaram por ela. De um lado, a sensação de liberdade gerada pela
possibilidade de se inserir num cicio de informação, de atuar nesse ciclo, de
questionar coisas, de produzir horizontes temáticos e objetos específicos
nesses horizontes. Messe sentido, a problematização é atividade produtora
de identidade. Lá no fundo, essa é uma das questões fundamentais: que
pronúncia do mundo, e de mim mesmo, devo enercitar através dessa
pësquisa? É o momento em que querubins e demônios de orientandos e
orientadores se enfrentam, e o momento que distingue meros enercícios
de metodologia, de investigações relevantes.

Assim como a nossa linguagem não é apenas aquilo que faiamos, mas
também a maneira como somos falados — aquflo que me constitui como
sujeito—, a atividade de pesquisa (e a probiematização em especial) acaba
por definir a persona do investigador, mostrando, mais uma vez, que sujeito
e objeto são instâncias reflenivas. Por essa avenida de desenvolvimento
deparamos com as questões de desejo, embutidas na atividade científica. É
pouco provável que a atividade investigativa resista aos múltiplos obstácuios
que tem pela frente se não houver esse envolvimento apai><onado com o
que está em questão. A construção de neutralidade, inerente à atividade
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questionadora, pode ser entendida também como uma forma de se proteger
dessa parcialidade.

Mas, como toda atividade de construção de Identidade também tem o seu
lado ameaçador— que gira em torno da possibilidade de anular o pretendente
— é preciso reconhecer que o jogo da pesquisa não é nada inócuo. 5e a
pretensão é produzir conhecimento novo, então ~ preciso entender que a
relação com algo que, em princípio, muda sua forma de pensar e de entender
o mundo, está longe de ser Inocente e cândida. Mão sem razão, o ambiente
da criação Já foi comparado a uma batalha — bloom (1999). Lida-se
diretamente aí com a construção de relevância (ou irrelevância) e ainda com
a dimensão do factível. flão adianta ser relevante se não se puder atender
às lImitações concretas que cercam a investigação, é preciso que funcione,
que tenha eficácia.

esse, portanto, o panorama que pudemos apresentar tomando como
prete~<to a temática da construção de problematizações em educação musical,
instância inevitável da formação de educadores.
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22
cultura e pertencimento

Lrnst Widmer, quando visitou seu país de origem, a 5uíça, no
início da década de 80, precisou amarrar um discurso de retorno,
uma reapresentação de si próprio, vinte e cinco anos depois de
ter deb<ado o país. Tai discurso precisava dar conta das diferenças
vividas por aqui, precisava desenvolver um certo charme,
mostrar-se atrativo como filho que retorna, como aventur~iro,
como descobridor de novos universos... Mão espanta, portanto,
vê-lo declarar sua semelhança com os índios brasileiros — algo
um tanto inesperado, para quem nunca conviyeu ou estudou o
fenômeno indígena brasileiro. tAiidmer lembra que os índios não
costumam dizer que uma determinada terra lhes pertence, e sim
que pertencem, eles próprios, à terra em questão. Aproveita a
fórmula e a refaz no âmbito da música, declarando pertencer ao
seu território... ~ uma bela solução composicional.

Trago-a para discussão em função de um detalhe curioso e
preocupante que daí surge. VJidmer está utilizando a diferença
do sentido de pertencimento entre o senso comum Ocidental
de nossos dias e a concepção indígena, como suporte para sua
bela figura de linguagem. Coloca, em rota de coflsão, dois sentidos
distintos de pertencer: aquele associado à posse de algo, e um
outro, associado à noção de pertencimento, ou seja, de
reconhecimento de um vínculo.

A idéia de que as ontologias das diversas músicas dependem de
um processo de apropriação e pertencimento, pode gerar uma
certa sombra sobre a diversidade dos próprios processos de
apropriação e pertencimento. Dito de forma mais direta, essa
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concepção pode facilmente tender a transformar o próprio processo de
apropriação e pertencimento numa dimensão invariante — “pertenço, logo
eNisto”, um quase universal—, quando sabemos que e><istem formas bastante
distintas de percorrer tais caminhos. A configuração precisa do que vem a
ser pertencer é também uma variável cultural, talvez a variável cultural por
e≥çceiência, aquela que define a própria relação entre o membro e o grupo.

Mão adianta tentar analisar a baianidade sem dar atenção ao estilo de
pertencimento que por aqui se pratica e se legitima. A baianidade não é
apenas o resultado de um processo de construção de pertenclmento a uma
série de características Identificáveis, mas também o processo em si, o estilo
com que se desenvolve. Talvez esse raciocínio nos permita entender como
a visão descontrucionista de AlbergarIa (2001) — aquela que se refere a
uma baianidade construída de fora para dentro, de cima para bai≥~o e da
frente para trás —, depende em última instância de um processo interno de
corroboração desses discursos.

Agora temos dois problemas: produzir uma lista de características da
baianldade, e um punhado de formas processuais de construir empatla,
apropriação e pertencimento.
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23
o carnaval em El Aih’ab

Mais uma vez, notícias da longínqua ilha do Oriente quase Médio
vem alimentar nossa coluna. Temem pela mesmIce da maior festa
popular do mundo, de lá. Uma comissão de sábios baniu
recentemente o mamãe-sacode. Uma ala heterodo><a dessa
comissão achou a medida precipitada, “devagar com o andor, o
fenômeno é comple≥<o, vocês pensam que erudição põe mesa?
querem afastar os visitantes? daqui a pouco propôem sofisticar o
pagode com acordes de sétima maior e iniciar o cortejo com a 98

5infonia de Beethoven (como a Alemanha fez numa Copa), e isso
aqui não vai pegar, tem que ter rebolado, vocês conseguem teorizar
sobre o rebolado?, se não conseguem, calem a bocal”. O caldo
entornou, pois um dos sábios havia feito uma proposta sofisticada
de diversificação musical e cultural da festa. Aproveitandoas raízes
nômades do povo local haveria incentivo para grupos étnico
musicais, seminários sobre a dança do umbigo, interação entre
orquestras sinfônicas e bandas locais, espaço para o rock, carnaval
barroco e renascentista (com máscaras e tudo), incentivo para
participação das escolas de ensino médio na decoração da festa
(louvável), um verdadeiro festival.

O debate acirrado acabou colocando em cheque o próprio conceito
de erudição. Vara alguns sábios, erudição já não era o cuidado
com papiros e outras coisas que se enrolam sobre si mesmo, e
sim a adesão à modernidade, era preciso fazer a música local
Interagir com a informática e com a música techno. Outros
espumavam de raiva porque consideravam a música techno como
degradação vii da música eletrônica. O que diria 5tockhausen?
Ora bolas, stockhausen o escambau, precisamos descobrir novas
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danças das anquinhas (era um sábio de origem portu~uêsa), o problema
não é de erudição e sim de popularidade! O nosso líder Alragreb’Al está
certo, carnaval é brincadelragem, del≥<e o povo em paz que ele sabe o que
fazer Mas o povo está sendo sufocado por um processo mercantilista
impiedoso, e até as músicas já não estão tão viçosas, é preciso proteger as
manifestações culturais autênticas, dar espaço para que possam crescer e
dar frutos! Se não for assim mataremos a galinha dos ovos de ouro...

O problema era compleMo, e tinha, de fato, muitos lados. rol quando
lembraram de uma sub-comissão de sábios musicais que havia sido
encarregada de repensar a música em Aih’ab (numa crônica anterior). P~s
duas coisas andavam juntas, “vejam se a comissão aceita mais essa
incumbência?”. O sábio chefe aceitou o desafio, porém observou o seguinte:
“Vocês já pensaram o que será a festa daqui há dez anos? bçiste interesse
em planejar uma educação cultural sem intervençôes forçadas, nascendo
de dentro para fora? Mo início do século ?~l?Ç, 50% dos americanos sabia ler e
escrever, e apenas 8% na P\mérlca Latina - deu no que deu, O que dizer da
cultura musical, estamos caminhando para a alfabetização de todos? Querem
caminhar nessa direção ou enportaremos nosso ouro mais uma vez, via
Methuen? fr quanto a esse negócio de erudição, pra mim erudição é muitas
vezes apenas a capacidade de rir de si mesmo, como fez esse ano a cantora
Lig’ilg, com os seus selos de holofote.
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música e subjetividade:
bach - fuga em dó menor

Mas beethoven começou a questionar o que significaria para seu
protagonista passar pelas mesmas vicissitudes tonais e formais de todas

as outras composições. t~ partir da Eroica ele tenta fazer parecer que o
protagonista Inventa a si mesmo, determinando a partir de suas
próprias artimanhas a sucessão específica de eventos narrativos,

mesmo se agarrando ainda às normas da tonalidade e da sonata como
garantia de inteligibilidade.

Susan &lcoary (1995:33).

O conceito de protagonista, tal como utilizado por McCiarv,
representa uma perspectiva sintética de construção poletica da
obra, tomando como horizonte os eventos que a constituem, e
acenando com a possibilidade de um meihor entendimento da
construção de subjetividade em música. Embora coloque em
jogo a dimensão narrativa da organização composicionai, o ponto
de vista do protagonista é distinto do ponto de vista autorai mais
abrangente do compositor,Justamente pela relação específica com
o horizonte dos eventos da obra. Distingue-se ainda do ponto de
vista do ouvinte, peio ‘suposto saber’ que ostenta a cada instante
sobre o que estaria prestes a acontecer, assumindo pelo que de
fato acontece, inteira responsabilidade. 5endo assim, a facuidade
de saber o que vai acontecer está intrinsecamente ligada à
capacidade de fazer acontecer. [lesse sentido, o protagonista é o
agente da composição. Como iocus ficcional e composicionai,
como instância de suposto saber, o protagonista cria um nível
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intermediário entre o autor e seus receptores — um lugar de faia, uma
espécie de narrador,’ caso música fosse discurso — algo que tem a ver
simultaneamente com a subjetividade em construção na obra, e com a
dimensão coietiva de enpectativas dirigidas ao objeto musicai.

!sse último ponto merece um pouco mais de atenção. Trata-se de uma
característica fundante da e≥<periência musicai: a impossibflidade de desatar
de forma convincente sujeito e objeto.2 ralar de construção de subjetividade
em música é um pleonasmo, porque não há música que não dependa desse
processo de construção. De nada adianta adotar o modeio cognitivo, herdado
da tradição fliosófica, em que sujeito e objeto aparecem como instâncias
reiativamente autônomas. O engajamento ao ato de escutar música permite
descobrir que, no instante em que eia soa, é como se também ouvisse algo
do sujeito, e como se respondesse a esse apeio que o próprio sujeito ignorava
abrigar.3 Ao dizer sim a uma determinada música, ou seja, ouvir nela um
apeio feito por aigo até então inimaginado em si mesmo, o ‘sujeito’ descobre-
se conseqüência do ‘objeto’ música, invertendo a ordem fliosófica da relação,
descobre-se conseqüência de um Outro, que está presente na música e
também em si mesmo, como sujeito do inconsciente: O espaço de e~<istência
do protagonista composicionai de uma obra musicai, pode ser vahoso em
termos anaiíticos por reunir aspectos dos três pontos da tríade — sujeito,
objeto, Outro.

importa ainda reconhecer que o ‘suposto saber’ atribuido ao protagonista
composicionai também é ‘suposto gozar’. O espaço da refie≥$ividade — ou
seja, a natureza transicionai do objeto-sujeito música — seria o espaço do

“A definição do conceito de narrador deve partir da distinção inequiiroca relativamente ao
conceito de autor, entidade não raro susceptivei de ser confundia com aqueie, mas realmente
dotada de diferente estatuto ontoióglco e ftincionai, Se o autor corresponde a uma entidade
real e empirica, o narrador será entendido fijndamentaimente como autor te~tua(, entidade
fictícia a quem, no cenário da ficção, cabe a tarei~ de enuJnciar o discurso, como protagonista
da comunicação narrativa”. Canos Reis e Ana Cristina M. Lopes. Dicionário de Teoria da
ilarrativa. São Paulo: Ática, 1988, p. 61.

[lá uma ionga tradição de polêmica sobre o estatudo do ‘objeto’ musical, envoivendo desde
um Sterba que pensa a música como uma ‘objectless art’, até t~efier que prefere abrir mão
do conceito de arte, para assumir a noção de música como pensamento. (a serdesenvoivido)

Cf. Pauio Costa Lima (1995), Didler-WeU,..
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encontro (fantasia) entre algo que se deseja (e às vezes nem se sabe) e a
aparição disso como ‘pensamento sonoro’. Esse espaço de fantasia — e o
conceito de fantasia não remete necessariamente a coisas etéreas e
imagináveis, pode remeter a algo tão concreto quanto um corpo estendido
no chão, no episódio histérico— é o que se anuncia como desafio para a
teoria da música. A capacidade de mobilização que essa fantasia e≥~erce tanto
sobre o sujeito-compositor propriamente dito, que constrói um ambiente
sobredeterminado onde possa enlstlr como protagonista composlcionai,
como sobre possíveis ouvintes, é evidência Inequívoca de que esse Outro
da refie>Uvidade também representa o tesouro coletivo de e≥<pectativas e de
saberes auditivos da cultura, da espécie e do meio ambiente.

impossível delMar de observar a relação entre o ‘suposto saber’/’suposto
gozar’ e a atividade analítica em música, pois, em geral, é Justamente o
protagonista composicional que se oferece como enigma ao analista, e o
trabalho deste último acaba sendo absorvido pelo primeiro. As conquistas
analíticas alteram o status do protagonista composicional, que sobrevive,
como entidade ficcional, na atividade analítica — empreitada não menos
ficcionai que a própria composição. 5endo assim, o ‘suposto saber’ e ‘suposto
gozar’ do protagonista composicionai são também esperanças do analista.
Ter imaginado uma música que abriga toda uma série de nuances reducionais,
tal como pieitela o olhar schenkeriano, faz do protagonista composiclonal da
5infonla 40 de Mozart uma entidade distinta da que seria sem tais análises.

Se há um protagonista composicional e se há um espaço de fantasia sendo
construído, então há de se supor a presença de identificações para que a
mobilização da atividade música funcione. O recurso conceituai a um
protagonista composicionai aponta para a possibilidade de que tal identificação
passe por essa relação com o ‘suposto saber’ da música. haveria dessa
forma uma identificação com e5se autor fictício e oculto, que é responsável
pela fiKação da minha atenção e será associado ao prazer/desprazer daí
decorrentes. A natureza dessa Identificação está na base do ‘ser música’, e
da ‘possessão mútua’, que já ocupa ~spaço privilegiado na analítica
fenomenológica de Clifton.4 A música tem sentido porque é nossa, e não o
contrário. Mão é um objeto sônico ‘lá fora’ e sim uma presença que habitamos.
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Por essa via, vemos que há responsabilidade composicional da parte do
ouvinte. Os ouvintes se sentem parcialmente responsáveis, parcialmente
autores/protagonistas, das músicas que gostam. ciostar de uma música
equivaleria a gostar de si mesmo. tiesse sentido, mercado e educação musical
trabalham com o mesmo material, em torno do grande desafio educacional
e político de viabilizar identificações desejáveis ou então, simplesmente
lucrativas.

Mas que densidade analítica poderia ser desenvolvida a partir dessa
ferramenta conceituai? t~té que ponto a análise de uma obra pode ser
elaborada com tais prioridades em mente? ~ o que perguntaremos à fuga
em dó menor do C~T 1 de J. 5. ~ach.

Para validar a idéia de protagonista composicional com relação a essa fuga
parto da observação retrospectiva da e≥<periência auditiva que proporciona
em mim. intriga-me uma dupla sensação: uma ânsia interior que caminha
na direção de intensificações cada vez maiores, e uma resignação que osclia
entre contemplativa e iterativa, que forma uma espécie de ambiente básico
da eKperiência, sobre o qual as intensificações ocorrem. essas duas
sensações não estão separadas. [ias se misturam, as vezes se opõem, outras
se reforçam. Também salta aos ouvidos o grau de sofisticação da lógica
composiclonai utilizada, de forma que ânsia e resignação — e toda uma
série de outras sensações/experiências construídas pela fuga — dialogam
permanentemente com a percepção de unidade e de causalidade geradas
pela obra.

E~. 1

O protagonista bachiano certamente não está envolvido em nenhum conte≥<to

.,

‘ Thomas Clifton. Applied Phenomenology..,
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napoleônico, como o da frroica, mas, ainda assim, concentra sobre o
desenrolar da composição uma unificação ficcionai, que também é a unidade
produzida pela eKperiência musicai aí desenvolvida e a unidade das
estratégias composicionais utilizadas. Iteração, ânsia e intensificação
acontecem como vetores de um mesmo espaço de tempo, de um mesmo
domínio de eventos. Como entender a estreita ligação entre a ânsia e a
sensação marcante de unidade e de homogeneidade, tão bem representada
pela escolha da idéia rítmica da peça, e pela construção de ambientes
motóricos? Como entender o impulso na direção de intensificação que seu
desenrolar comporta? O protagonista da ‘ânsia’ bachiana é o mesmo que
eMige a presença e desenvolvimento de uma lógica composicionai sofisticada.
Como representar o diálogo entre essas duas categorias: a ânsia e a lógica?

O impulso de intensificação, mediatizado pelo motórico, também aponta
para as linhas de prazer desenhadas pela fuga. Má, por enemplo, o prazer
enpectativa de manutenção do ambiente motórico. esse prazer-eMpectativa
dialoga o tempo todo com a necessidade de intensificação pois a manutenção
do nível de e~cltaçâo do ambiente motórico depende disso. Má,
inegavelmente, um impulso de intensificação e de dramatização progressivas.
Como ouvinte, fico seduzido pelo ambiente motórico e pelo flu><o cada vez
mais torrencial de atividade. Todo o processo conduz ao limite do possível
(no horizonte do estilo em questão)...

Como delinear de forma mais precisa os contornos de um suposto
protagonista da fuga, e><plicitando suas responsabilidades? Aceitar resignação
e ânsia como vetores emocionais da e≥<periência dessa fuga pode parecer
arbitrário. Tomemos como substrato dessas duas sensações os processos
rítmico-melódicos que melhor as representam, no caso, os processos de
iteração (o mais conspícuo sendo aquele que constitui o próprio sujeito da
fbga) e os processos de intensificação, cuja presença mais visível ocorre nos
episódios. Cabe ao protagonista composicionai colocar tais processos em
movimento, constituindo-se através deles. [leste sentido, vale a pena lembrar
a reflesão feita por Adorno5 com relação à natureza da análise musical,
observando que o conteúdo-verdade de uma obra precisa ir além dos meros

T.WAdomo, ‘On me Probiem orMusical Anaiysis.” Music ~naiysIs 1(1982), p. 169-187.
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fatos apurados em direção a interpretações, não podendo, todavia, prescindir
da estrutura técnica como dimensão mediatizadora.6

Muito do que foi observado anteriormente converge para um determinado
ponto do sujeito da fuga. Trata-se do pequeno vácuo rítmico no finai do c. 2,
criado pela utilização de uma Ugadura que proionga o valor do iáb colcheia
(segunda metade do terceiro tempo) sobre o quarto tempo, impedindo que
haja um acento enpiícito neste ponto. Digo ‘acento enplícito’ porque quando
confiro a minha e>~periência auditiva do sujeito da fuga percebo que a
e><pectativa de acentuação naqueie ponto é tão presente que, mesmo com
a ligadura, sou levado a ouvir (de forma impiícita ou interna) o momento
e≥~ato em que esse acento viria. [ssa presença implícita é, na verdade,
essencial para que a performance das duas semicolcheias que encerram o
gesto seja precisa.

Mo âmbito locai esse evento polariza a atenção por constituir uma e≥<ceção
com relação à acentuação marcada de todos os tempos anteriores, perfiiando
essas duas e<periências antagônicas — acento e≥~phcito e impiícito. A atenção
polarizada deságua sobre o finai do gesto, alcançando o mib, ou seja, constitui-
se em procedimento cadendai. O evento constrói um desequflíbrio, ao
interromper a cadeia de acentuações oferecidas até então, permitindo que
o início da nova frase restaure-o, só que agora de forma intensificada, com a
presença de semicoicheias constantes. Vamos percebendo que além de
atuar no âmbito iocai, esse evento se insere como ator privilegiado nos dois
processos abrangentes mencionados anteriormente: a iteração (que
interrompe) e a intensificação (que favorece e até mesmo propicia). Tanto o
processo de intensificação como o de interação giram em torno desse
pequeno vácuo rítmico criado no finai do sujeito da fuga.

Esse argumento é a base da critique de [Çofl Agawu com relação ao movimento da ‘nova
musicologia, pretendendo com Isso resgatar os esforços feitos pela própria área de teoria
com relação às temáticas e princípios ali valorizados.
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25
isto e aquilo...

O que seria da análise, e das técnicas analíticas, se não e>lstlsse
em associação à música (às artes, à literatura, ou à linguagem
em geral...) a noção de conteúdo manifesto e conteúdo latente?
iSs técnicas analíticas, Invocando a lógica dos domínios de onde
emanam, geralmente operam uma transformação do que foi
percebido e/ou reconhecido, do nível do Isto, para o nível do
aquilo.., infere-se, dessa maneira, que uma determinada nota
(isto), adquire importância estrutural schenkerlana, passando a
merecer o rótulo de t≤opfton (aquilo), infere-se que uma idéia
temática (Isto), opera a partir de uma mesma forma básica que
outra, apresentada no Início da obra, evidenciando a e≥çistência
de um processo temático de construção composicional (aquilo).
Infere-se que toda uma seção é derivada por combinatorlalidade
de um hexacorde específico... e assim por diante.

frntender o espírito das técnicas analíticas parece depender de
forma acentuada do entendimento que se possa obter desse
processo de renomear ‘isto’ em ‘aquilo’. esse renomear Implica,
evidentemente, a construção de uma nova distinção, agora
considerada de reievância cruclai, mas não implica a destruição
completa do ‘Isto’, até pelo contrário, uma vez que a existência
do ‘Isto’ (seja ele qual for) parece Imprescindível para que a
ressignificação em ‘aquilo’ aconteça. Uma vez operacionahzada a
análise, ficam implementadas as concepções de mundo a ela
associadas. Ou seja, a análise se faz acompanhar de uma síntese
abrangente, que tanto vale como prospecção ou como
retrospecção. Depois que I~ameau ‘Inventou’ o acorde, quantos

Já não o projetaram em Josquin, Dufay e Machaut?
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i~ signIficação, assim como o desejo, parece empurrar para mais adiante,
para outro lugar, para o conteúdo latente, por enemplo. ~m geral os músicos
(compositores, Intérpretes, críticos, educadores e musicólogos...) desejam
ardentemente conhecer os mistérios do artesanato musical, e esse desejo
conspira com a atividade analítica para a ‘revelação’ de intencionalidades
ocultas — o que foi mesmo que Brahms fez? —, mesmo sabendo que dada
uma seqüência aleatória de números (de O a ?O, por e><empio), é
perfeitamente possível encontrar mais de um algoritmo que enphque sua
escolha. Como confiar em conteúdos latentes? Como confIar em
slgnificações? Como confiar em técnicas analíticas? L como confiar em quem
pretende desfazer-se delas, desfazer-se dos signlfcados latentes,
transformando tudo numa superfície infinita?

De acordo com 5auI KripRe, o Wlttgenstein dos últimos escritos teria defendido
que as normas sociais (social rules) seriam essenciais para os processos de
significação, uma vez que incidiriam diretamente sobre uma e><plícação do
aspecto normativo da significação — determinando que, a partir de uma
e≥~pressão, alguns usos sejam corretos e outros não. Pode-se pensar num
paralelo com a idéia adorniana de uma dialética entre material e sociedade.
Basta seguir o caminho inverso, para afirmar que as técnicas analíticas são
escolhas políticas, refletindo possíveis sociedades derivadas de suas
premissas de organização da realidade musical. 5erá que é assim que
funciona?
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26
~ poeticas de salvador:

música e identidade cultural1

Só tem sentido falar sobre o que ainda não se sabe,
de forma a aprender com a própria fala.

Herbert Erün

1 Logo de saída é preciso dei≥~ar bem claro as perspectivas que se oferecem
a partir do horizonte temático invocado neste evento: a) em primeiro
iugar eMlste o desafio de constituir esse objeto, e de dizer como é
possívei imaginá-lo; ou então, até mesmo deciará-lo impossívei ou
indesejávei; b) uma outra direção já não coloca em pauta a natureza do
objeto mas sim observações de caráter prescriti~o, o que fazer, para
onde apontam certas Unhas de desenvoivimento porventura
visualizadas... Dedicaremos nossa atenção à primeira direção de trabalho
e ao final faremos algumas sugestões sobre áreas prioritárias de
investimento púbflco em cultura. Comecemos, portanto, por imaginar o
que seria ou o que poderia ser esse objeto polimorfo que nos reúne,
denominado poéticas musicais de Salvador.

2. razia parte da ótica de um compositor-gênio/visionário como Schõnberg
— tomado aqui como referência para toda uma coletividade — o peso
da responsabilidade própria com relação ao futuro da música. De muitas
maneiras, o aprendizado tradicional de composição musical (e isso inclui
a dita vanguarda) reafirma esse preceito, ao colocar o aprendiz (e sua
imaginação) diante do desafio de criar algo ine><istente até então,
Invocando a visão do todo, justamente para poder irromper como

apresentado em 2g.O1.2001 no Seminário Quem Faz Salvador?, promovido pela urnae
Prefeitura Municipal de Salvador.
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diferença significativa. Por mais que sejam gritantes as diferenças entre
modernismo e romantismo, há aí, de forma inequívoca, uma noção
compartflhada, a de que ‘a música’ e<istiria, una, indivisa, como matriz
de todos os esforços criativos.

3. A ingenuidade perdida no sécuio ?ÇÇ (em continuidade ao que começou
no final do ?Çi?Ç) com a descoberta de centenas de tradições musicais
bastante sofisticadas, espalhadas pelo mundo afora, às vezes separadas
por meros 30 quilômetros em regiões da Africa Central, empurrou para
nossa época, o desafio de ressignificar as coisas, acomodando nosso
fazer e ser música a esse novo cenário.

4. O modelo de uma comunidade isoiada — ideaimente numa iiha
geográfica, culturai, Bngüística etc. — permitia relativizar uma suposta
hegemonia da música ocidentai, confrontando-a com a unidade de uma
outra música, aborígene. Tempos áureos de uma determinada
antropologia e etnomusicoiogia. Só mais recentemente é que a própria
questão do pertencimento em música pode ser colocada em evidência,
numa época em que interações culturais giobahzadas são a norma. [lo
campo da composição, esquecendo-se o fato de que sempre houve
interações culturais, essa questão de aiteridade em relação a uma
corrente mais ou menos hegemônica está em pauta peio menos desde
o nacionaflsmo musicai do final do sécuio )Kl?K, passando pela construção
bartokiana de um universo musical moderno em estreita reiação com
diversas tradições meiódicas ancestrais e por diversos outros campos
de eMperiência, dentre os quais destaca-se a América Latina.

5. Aparentemente, o campo da prática composicional avançou nesta
direção antes mesmo da teoria sobre pertencimento em música. Vaie a
pena destacar o esforço recente de Phflhp Dohlman,2 ao colocar em
discussão uma categoria tão simpies quanto inusitada: “nossa música”.

Para ~ohIman: a) talar de músIca já é criar uma existência especifica para eia, uma
ontologia... b) sem uma antologia não pode haver reflexão sobre música, e nem mesmo
uma música para que se reflita sobre; c) essas ontoioglas das músicas não podem ser
separadas das práticas musicais, ou seja do próprio cotidiano, [e finairnente, a péroia seguintej,
~ música pode ser o que pensamos que seja: ou pode não ser.
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Trata-se da música que exibe a poderosa capacidade de contribuir para
a coesão social, mais especialmente ainda, para definir as marcas
distintivas entre uma comunidade e a outra. Enquanto que “minha
música” aponta para algo possuído indIvidualmente, lembrado com
carinho, a nossa música aponta para algo compartilhado. A nossa música
tem papel importantíssimo para circunscrever uma comunidade,
apresentando uma representação de sua história. [lo Ocidente isso tem
acontecido com a música nacionalista, sobre a qual se apoiaram uma
série de teorias estéticas, mas também o racismo...

6. Dizer com precisão qual é a “nossa música”, estabelecer fronteiras, é
algo bastante complicado. 8asta meditar um pouco sobre como a canção
“5egura o chan”, sucesso retumbante em todo o território nacional,
pode ser ouvida como variação da 5a 5infonia de beethoven, para que
essa observação ganhe os contornos que merece. Então podemos inferir
que a bunda baiana rebolante, ícone da pop-cultura ‘açé’, foi derivada
diretamente do espírito germânico constitutivo da obra-prima
beethovenlana? 5eria uma paródia inconsciente? Delírio interpretativo?
Dei><emos o caso para outra oportunidade. Por ora, basta reconhecer
como o terreno é movediço. O próprio Bohlman menciona outras duas
situações interessantes: a) O caso alemão — segundo ele, é
perfeitamente possível acompanhar desde Merder até Adorno, passando
por tAiagner, um investimento em definir a música de tradição germânica,
que acaba sendo uma forma de distinguí-la da música dos outros, da
música francesa, por e~<emplo; b) Já entre o índios 5uyá da Amazônia
brasileira, a “nossa música” (a música dos Suyá) é definida pela coleta
de canções de outras etnias, feita através dos contatos e das trocas. A
construção de identidade é feita diretamente sobre a atividade de
Interação. Mão pode haver união melhor entre o neolítico e o pós
moderno.

7. Ocorre que os tempos são pós-modernos, muito provavelmente no
sentido esculpido por Agnes Melier, ou seja, não como tempo que
ultrapassa a modernidade desprezando suas contradições — aliás, com
ou sem as utopias que nos criaram, o capitalismo continua em processo,
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e também o desejo de sua superação —, e sim, o pós-moderno como
tempo dentro de outro tempo, dentro da modernidade, justamente
como conjunto das contradições percebidas... [la verdade, não há
como falar de qualquer nossa música nos dias de hoje sem a dimensão
de troca permanente e giobahzada...

8. Por tudo Isso, o piurai utUlizado no títuio é precioso (poéticas...), apontando
na direção do múitlpio e do heterogêneo; mas, ainda assim, permanece
a afirmação impiícita de que há poéticas de 5alvador, e que formam um
conjunto capaz de ser destacado do universo de todas as poéticas, e de
ser visualizado, concebido; as poéticas de reira de 5antana ou de berilm
seriam outras, por e>~empio. 5ob que circunstâncias é possívei e desejávei
imaginar o nosso objeto de refie><ão, principaimente ievando-se em conta
uma Saivador que continua sendo terra da feflcidade — na canção —

mas cuja reahdade distoa de forma gritante da Imagem tradicionai
projetada e><ternamente de balneário da costa do Atiântico?

9. Lembrete — Uma característica fundante da e?<periência musicai: a
ImpossibiBdade de desatar de forma convincente sujeito e objeto. O
objeto depende de forma estruturai do estiio dos sujeitos. Admitir que
o sujeito tem um estliojá é peio menos um embaraço, uma espécie de
contradição nos termos, do ponto de vista da objetividade cientificista.
Mais do que poéticas de 5alvador, devemos tentar abordar as poietica5,
o esforço criativo que por aqui se reahza de e≥~isitir enquanto música; a
música não pede outra coisa, quer enlstir como reaildade nossa, como
possessão mútua?

10. F~econhece-se portanto que o objeto é pohmorfo e polissêmico e que
comporta aigum tipo de escoiha narrativa, a depender de quem o
reconstrua: aiguém pensando a partir de uma sala da Escoia de Música
da UrSA, no terreiro do ~antois, com base nos arquivos da imprensa
locai, escrevendo verbetes para enciclopédias Internacionais etc; a

A idéia remete à i~nomenoiogia da música de Thomas Cilíton — Ci’. ~owman(1998). Quando
objeto e sujeito se íundem ou se mesciam dessa maneira, a tentativa de categorizar o objeto
(poéticas de 5aivador) esbarra no desafio de categorizaçao dos próprios sujeitos.
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escolha de ponto de vista já constituindo-se em metodologia. Dedique-
se um pr&<imo seminário às poéticas das narrativas utilizadas para abordar
as poéticas de 5aivador. Como filho do ~rupo de Compositores da Bahia,
a narrativa que me constitui é a de sua declaração de princípios: em
princípio estamos contra todo e qualquer princípio declarado.

10.1. Quero dei<ar bem claro que assim como não imagino que o
problema das poéticas de 5aivador possa ser resolvido pelo lado
positivista, também não penso que o lado da historicidade, da
determinação histórica da produção musical, algo que está no fundo do
pensamento da vanguarda do sécuio ?QÇ, possa ser tábua de salvação.

10.2. A vanguarda traz em si a esperança de que a historicidade encontre
a reprodutibflidade; ou seja, que a “nossa música” reflita esse
investimento de crítica e despojamento dos sistemas tradicionais. Duas
frases de Vjidmer — Cf. Lima (1999) — dão a dimensão do sentimento
envoivido: “De todas as artes contemporâneas, a música talvez seja a
menos compreendida. rnquanto as demais artes desfrutam de contatos
Ininterruptos com o público, a arte musical contemporânea é boicotada
sistematicamente...” “Comecemos pelo sucesso. Diariamente esperado,
desejado e desesperadamente perseguido, e no entanto, não há receita
para sua obtenção.” [sugere-se reier o fragmento 7]

11. Um breve parêntesis sobre essa liquidez da identidade musical: minha
secretária, a 5ra. [leusa, nascida e criada em Amargosa, tem tido a
oportunidade de ouvir uma certa dose de música erudita lá em casa. Um
dia desses foi o trio de Brahms para clarineta, uma masterpiece, obra-
prima do romantismo tardio alemão, insuperável em muitos aspectos.
rerguntei a eia se estava gostando; primeiro ela não quis dizer, como eu
insistisse no caso, eia acabou revelando que não, não estava gostando,
essa música parece que está agorando a gente... Creio que a leitura de
[leusa é tão legítima quanto a minha; se você tiver abertura de horizontes
dá para imaginar um lado bastante agourento da música de Brahms,
especialmente esse trio... (recebi recentemente uma mensagem
comentando o interesse de um determinado pesquisador sobre a
melancolia em Brahms, algo que lhe parece um traço distintivo de sua
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música, completamente deinado de lado pela tradição estruturalista, que
só pensou nas coerências motívicas etc; ponto para Meusa).

12. Uma maneira de abordar o objeto polimorfo das poéticas musicais de
5alvador talvez fosse abstrair de sua realidade mais imediata e pensar
as condições em que lhe foi permitido surgir, o que equivale a pensar
numa moldura mais ampla para as questões de identidade cultural e
musical no 3rasfl. Por incrível que pareça, os dez Cantos dos Lu5íadas de
Luís de Camões, uma espécie de pedra fundamental da literatura
portuguesa, escritos no século ?~Vl como celebração dos feitos marítimos
de Portugal, precisaram ser avaliados por um censor da 5anta Inquisição,
o rrei ~artolomeu ~erreira, que acabou se manifestando favoravelmente
à publicação, entendendo que as menções feitas pelo artista aos deuses
dos gentios era apenas ficção e licença poética. Mesmo assim, ele não
deina de observar que é preciso que fique “sempre salva, a verdade de
nossa santa fé, que todos os deuses dos gentios são demônios”.

Talvez essa seja uma das melhores definições do espaço mental, e do
espaço de Interação entre Identidades criado na américa Latina quando
de sua colonização, uma terra onde os deuses de uns eram os demônios
dos outros. [ssa observação também funciona como uma espécie de
guia para o lento processo que vai se desenrolar durante séculos, levando
a impasses, confrontos e também superações dessa incompatibilidade
Inicial, até mesmo através do Intenso processo de miscigenação.

Tudo isso guarda relação estreita com o universo das manifestações
culturais, e especialmente com a música, um campo freqüentemente
associado com o divino e o transcendental, e que tantas vezes ameaça
escapar ao discurso, escapar à razão discursiva, invocando outros tipos
de lógica. Mo caldeirão cultural que passou a caracterizar o &asil, um
verdadeiro mosaico de transformações, intercâmbios, amnésias e
permanências foi se desenvolvendo ao longo dos séculos. Tomando
esse contento como moldura, a pergunta sobre possíveis poéticas
musicais em 5alvador remete aos processos de construção de
Identidade, ou melhor, às vicissitudes desses processos...
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Aconteceu no Brasil e em outros países da América Latina um curioso
fenômeno. O discurso de vanguarda recebido da fruropa preconizava
um afastamento das tradições nacionalistas (européias) do sécuio ?Çi?Ç.

esse era um rompimento fundamental para estabelecer o novo de então.
Mo Brasii, o transpiante puro e simpies dessa idéia dei><ava intocada a
questão desse espaço de negociações culturais aqui estabelecido. O
compositor brasileiro tinha diante de sI uma decisão de caráter ético
sobre sua relação com o conhecimento local. A possibilidade de
estabelecer diálogos entre essas duas esferas surgiu aqui na Bahia —

na música de concertó — como uma espécie de programa implícito,
capaz de ressignificar os dois universos envolvidos.

haveria portanto, a partir dessa ótica, traços constitutivos de uma
balanidade musical? 5e a composição musical é um espetáculo encenado
a partir da Bahia, então certas características do entorno social, das
estratégias de auto-representação, das maneiras de conceber esse lugar
social, geográfico e histórico migrarIam para os objetos musicais.

13. rosto o cenário, deparamos com o momento de pensar categorizações
e critérios de categorlzação, ou de forma mais modesta, linhas de força
que nos permitam (pelo menos a ilusão de...) identificar e abordar traços
constitutivos da baianidade musical. Declarando nossa vinculação ao
ponto de vista da poiesis, poderíamos tomar como guia, a necessidade
do artista de irromper como diferença significativa. A diferença
significativa comporta uma relação com a novidade (o novo para alguém,
se quiserem). Surge daí a possibilidade de pensar o universo de criação
da música como função de atitudes possíveis diante do desafio criativo,
em Salvador.

14. Se em um determinado lugar e~lste uma tensão permanente entre
tradIção e inovação, criando uma espécie de campo de forças, é possível
imaginar que tal campo de forças atue de maneira efIcIente sobre as
atividades de criação, permitindo que certas atitudes básicas sejam
caracterizadas. Salvador parece ser um lugar assim, e talvez as atividades
de criação que a caracterizam possam ser pensadas a partir de uma
síntese envolvendo três atitudes ou vetores, três estilos de formatação
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do processo de construção da diferença significativa: rupturas, releituras,
permanências. Mão há vantagens em pensar esses conceitos como
coisas estanques, akás estamos faiando de atitudes, e de vetores, que
obviamente podem se mesciar, interagir, recombinar... Apesar disso, há
um núcieo de significação em cada um deies, ao quai somos remetidos:
a ruptura envoive uma negação deciarada de um determinado status
quo estilístico, traz em si um quê de rebeldia iconoclasta, estranhamento,
medo/rancor, esculhambação, non-sequitur, pureza radicai etc.; já a
reieitura implica em operar simuitaneamente com pelo menos duas
lógicas distintas (prima e seconda pratica em interação), nada impede
que faça surgir um rompimento com um estado de coisas anterior, mas
se faz isso, faz como metalinguagem, absorvendo o objeto no interior
da crítica ou da nova perspectiva, favorecendo a utflização de
ambigüidade, sutiieza, apego, ironia, parado><o...;já a permanência seria
o bordão, o horizonte sobre o quai as mudanças ocorrem, podendo ser
coisa santa a preservar, resgatar, ou ave torta, comunicação fácil e
prostituída com grau zero de autonomia.

Por passageiro que seja, o manuseio desses conceitos vai eMigindo
f]eKibilidade e relativização. Observa-se que acontecem na obra de todos
os artistas, misturam-se — p.e., há reieituras que são rupturas radicais.
Quem negaria o caráter de ruptura á obra de Qiauber Rocha? ~, no
entanto, um ambiente como o de ‘Deus e o Diabo na Terra do 501’
surge claramente a partir de uma reieitura da cultura do cangaço. Quem
negaria o novo na obra de Caymmi? (houve quantos Caymmis no século
)Ki?Q), e, no entanto, está recheada dos arquétipos de uma cuitura que
parece sempre ter e≥~istido, peio menos em nossa imaginação. É tão
difícil alterar uma nota que seja numa melodia de Caymmi.

15. Para ser fiel ao caminho apontado peia noção de “nossa música”,
buscando as possibflidades de comunhão em torno de certos atributos
musicais, é preciso pensar na interação da poiesís com a recepção. Mem
todas as diferenças significativas produzidas por aqui podem ser
consideradas como vetores significativos da sensação de pertencimento.
Quais os caminhos da ceiebração de nós mesmos, no universo da música
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de 5aivador? Vale a pena observar ainda, que, se rupturas, releituras e
permanências acontecem na bahia, elas, em geral, precisam ser
entendidas como fenômenos em segundo grau, constituindo-se através
de sincrelismo com relação a discursos matriciais alheios. Isso equivale a
dizer que a nossa contribuição mais originai geralmente repousa
justamente nessa arte de interação, de deformação e de comentário —

enfatizando o vetor releituras. Quem poderia prever um rockeiro que nem
o Raul 5eiMas? Por que vias gregorianas Raul 5ei~as constrói o seu
atribuiado, cômico, mas absolutamente autêntico, da-se/ti?

16. Messe sentido, é perfeitamente possívei discernir uma tendência anarquista
iconoclasta que está disposta a rir dos outros e de si mesmo; uma opção
peia visão bem-humorada, que pode ir até o escracho aí incluídos o cômico,
o riso fliosófico e o chulo; ridiculariza o inteiectuaiisrno e o artlficiaiismo (vale
a pena comparar com são paulo, onde há um quê de intelectuaWsmo em
todo iugar, seja nos Mutantes, ou mesmo no naturalismo protético de uma
Inesita 8arroso, ou ainda no respeitável movimento da Música Mova pauiista,
com tAJUly Correa de Oliveira, por e<emplo);

Registre-se: o humor de um Caimmy : O que é que a baiana tem?; João
valentão; o humor de c5ordurinha (Chiciete com banana), ode Raui 5eiKas
(Cérebro vivo à vinagrete); em Domingos Mussurunga, compositor
baiano do século ~l?~ com sua Nega do Mungunzá; humor de
Lindembergue Cardoso (em rorrobodó da saparia, Vôo do colibri,
Monódica); humor de Caetano Veioso e de Cil (basta mencionar as
emblemáticas Atrás do trio eiétrico e Aqueie abraço), humor de remando
Cerqueira (Desnoveio e 5ete esboços para espantar Cuido D’Arezzo); o
humor de 5metak (A Orande Virgem, Anestesia); meu humor (Pega
essa nêga e chêra, Apanhe o jegue); cierônimo e o [u sou negão; o
Tchan; ivete 5angalo cantando em ingiês, a cantora Cil e os seios que
acendiam no carnavai, o lastro de tantas e tantas contribuições folclóricas
nessa direção @Jocê dança arubu? ~u não sinhô. L por que você não
dança? ~u sou doutor...).

Aparentemente ser baiano é não se levar a sério ao ponto da sisudez,
como se soubéssemos que a Corte fica longe, e pode se fazer de
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intangível que ‘nós não acha’. Mas, que estratégias musicais são
convocadas para esse fim? O âmbito dessa pergunta necessária e
abrangente não cabe neste artigo.

Outro lembrete: quem caminhar nessa direção deverá estar
preparado para distinguir essa linha baiana das iniciativas paralelas
em outros lugares (o humor de Adoniran Barbosa no Trem das Onze;
de Stanislaw Ponte Preta no 5amba do Crioulo Doido, de Moel Rosa
na canção do gago, e por aí adiante...)

17. Observe-se ainda que a crítica ao intelectualismo tem vários lados; a
obra de Caymmi é um monumento nessa direção; o intelectualismo
visto como algo artificial é substituído pelo ideal de um organicismo
potente, coeso e arquetípico. Esse organlclsmo está em vários outros
lugares; em Alegria, Alegria de Caetano \ieioso — onde apenas um
conjunto melódico-harmônico (0358) é a base de toda a canção, até
mesmo da Introdução, como tive a oportunidade de demonstrar em
artigo recente — Lima (1998) —, ou na canção Terra, nos batuques do
candomblé Retu, novamente, em quase toda a obra de VJidmer, em
Lindembergue Cardoso. O organlcismo — como coesão e simplicidade
dos materiais e de seus desenvolvimentos — é uma rica plataforma de
diálogo com a herança européia e africana ao mesmo tempo. Trata-se
da construção de coisas compieMas e sofisticadas através do investimento
em simplicidade e despojamento. Mo caso de Widmer a pesquisa musical
levou até o universo das escalas octatônicas, como veículo ideal para as
miscigenações que o interessavam — Lima (2001). Em Caymmi, o
artesanato das melodias está a merecer um estudo em profundidade.
Dasta focar por um momento a canção dedicada à Mãe Menlninha. A
base da melodia é um arpejo de acorde perfeito maior com quinta no
balno (chamado de 6/4 no universo da harmonia clássica vienense).
Pois bem, a melodia não tem nada de classicismo vienense, aponta
para a sonoridade dos transes e dos gritos das festas do candomblé,
resvalando por uma insinuação mis~olídlca. Uma pérola de baianidade,
aguardando seu analista ideal.
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18. esse organicismo de base é muitas vezes relativizado por concepções
insólitas que dominam a superfície das obras, algo que tem sido referido
como um favorecimento do barroco, ou do barroquismo, enquanto Ideal
estético, uma e≥~altação da mistura e do e≥<agero — em perfeita consonância
com o ideal anarquista-iconoclasta. ila verdade, ecletismo e balanidade fazem
um par bastante freqüente, consagrado pela letra de ~ordurlnha: chiclete
com banana. Um caso típico é a tropicália, tal como representada por aquela
famosa capa de disco onde o ‘pinico’ e Kogério Duprat roubam a cena.
multo difícil Imaginar a bahia fechada numa tradição estilística coesa, tal
como acontece com a pintura de porcelana na China durante séculos e
séculos. A impossibilidade de uma referência cultural matricial unânime
nos lega essa polivalência sincrética, que na verdade também está na base
do senso de espetacuiaridade. Todos os recursos capazes de construí-la
são igualmente válidos — e Isso acontece historicamente dentro da
perspectiva das relações entre a ‘periferia’ e o ‘centro do mundo’. Mo campo
erudito (que não e><iste...), a obra dos Compositores da bahia está repleta
de e<empios e ilustrações desse tipo de solução criativa.

19. A avidez por espetacularidade, ou melhor dizendo, avidez de representação
coletiva, “nossa”, através do espetacular, também favoreceu outros
desenvolvimentos no campo da criação musical da bahia, um deles sendo
a referência contínua ao domínio da sensualidade, traduzida de forma mais
autêntica pela imersão no domínio do rítmico, abrangendo um vasto leque
de manifestações que vão do gingado e da euforia discreta ao transe,
passando pela construção de um sofisticado senso de ‘organicidade’
através das relações temporais. O desengonçado na Bahia é anátema.
Quem Já cantou na infância “lá embai≥ço tem um tiroriroriro, lá em cima
tem um tiroriroió” pode imaginar o caminho necessário para progredir da
estética rítmica luso-brasileira para o amálgama atual de proposições
rítmicas, a maioria delas afro orientadas, ou afro descendentes. Os
deslocamentos rítmicos pianejados e e>4ecutados por João Qilberto em
suas interpretações de inúmeras canções não fazem sentido fora desse
quadro de referência. essa arte de deformação das enpectativas regulares
encontra solo fértil nos ouvidos do público. È o que nos leva a lembrar a
observação de que a Africa civilizou o Brasil pela estética.
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20. Creio ainda ser possível fazer referência a uma tendência para o dramático
emocionaflsta, ou talvez melhor, sentimental-emocionalista, algo que
aparentemente é incompatível com a tendência anárquico-iconociasta, mas
só aparentemente. Mão há nenhum “churrasquinho de mãe”, nem mesmo
um Assum preto de olho furado na tradição baiana, mas há o Domingo no
Parque com seu duelo final cheio de sangue, suor e sorvete, numa roda
viva de capoeira. Má a introspecção delicada e sensual de tantas canções de
amor. Má a Procissão das Carpideiras de Lindembergue Cardoso, A Orande
Cidade de flinaido ~ossi, Agnaldo Nbeiro com seu Korpus-et-Antllçorpus,
Batatinha etc.

21. Mão se pode esquecer que no meio de tudo Isso há ainda lugar para o
cultivo e celebração da tradição (ou das tradições). Todo mundo sabe que o
candomblé de origem Retu é essencialmente conservador, e isso é uma
referência importante, porque em contraste com toda a muvuca baiana há
um núcleo cultural que precisa e quer continuar como sempre foi,
preservando canções, ritmos e códigos de e≥~ecução das mesmas, isso
significa estar alheio aos desenvoivimentos do mercado, significa separar o
sacro do proffino, um grande desafio... Muma outra direção, muito do charme
da música de Caymmi vem da celebração de algum aspecto de nossa
ancestralidade (a natureza, a cultura, ou seja, a natureza do pertencimento,
os tipos sociais etc...). Impossível nesse conteMto esquecer a verdadeira
devoção musical ao Mino de Mosso 5enhor do Bonfim.

22. Contudo, é preciso alertar que todo esse discurso é bastante delicado
— o Ministério da Cultura adverte (eis aí uma sugestão de intervenção
educativa para nossa vida cultural)... Apresento-o não sem algum
constrangimento, e alertando que é uma espécie de improviso, um
esboço. Ma verdade a cisão entre as diferentes músicas que compõem
a Bahia tem impedido que construções desse gênero apareçam com
maior freqüência, e é preciso estimular essa visão abrangente das coisas.
Mcam aqui essas refieMões de compositor e esses possíveis caminhos
a serem desdobrados ou simplesmente esquecidos.

23. Claro está, repito, que não acredito numa abordagem cientificista ou
determinista do problema da nossa música de 5alvador, ou das poéticas
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que engendrem. Acredito, portanto, no encaminhamento político da
questão e em análises cuidadosas do que está sendo considerado nosso,
do que poderia e do que deveria ser nosso...

24. A questão poiítica passa peia percepção do papel desempenhado pela
reprodutibflidade, sobre o impacto da reprodutibflidade naquilo que
consideramos nossa música. Como a nossa música é algo mais
compartilhado que possuído [no nível do ouvinte], a capacidade de
reprodução passa a ser fator limitante daquilo que pode aspirar a ser
nosso. [e aí está o cerne da questão].

25. Del><ada como está, a nossa música será mais e mais refém das
máquinas de reproduzir Esse diagnóstico e essa tendência já denunciada
por muitos, alimentam-se de características perversas de nossa
sociedade. Má uma relação claríssima entre a violência dos confrontos
de uma sociedade desigual, que herda as mazelas da escravidão e do
aniquilamento dos índios, cuja elite tende a valorizar apenas o que já é
valorizado nos centros do mundo, e a falta de memória. 5ão duas faces
de uma mesma moeda: a violência e o esquecimento. A preservação
da memória é um pacto social em si mesmo. As omissões do passado
remoto e recente dariam assunto para dezenas de palestras. Aliás, tomo
a memória (aliás, a falta de memória) como e><emplo pungente de um
consórcio de problemas todos eles ligados à educação e políticas
públicas.

26. 5e 5alvador tem pretensões de avançar como centro cultural, como
metrópole, precisa de um Investimento sério nessa direção. O que e><iste
é tão pouco sistemático, que qualquer esforço mais concentrado nessa
direção terá grande repercussão. A seção de Música da 8iblioteca Macional
no fio de Janeiro é um patrimônio musical inquestionável. Por que não
investir numa seção de música municipal (como e≥<iste em São Paulo),
através de um enfoque dinâmico, preservando depoimentos, entrevistas,
e todos os materiais duramente produzidos por nossos artistas. Aqueles
que começam a pesquisar a década de 50 já enfrentam dificuldades
consideráveis. Além disso, o Investimento em memória não lmphca em
implementar uma visão particularlsta da música baiana, pode ser um
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esforço abrangente, um guarda-chuva a beneficiar as mais diversas
tendências artísticas. Um breve olhar sobre iniciativas nessa direção
ensina muitas coisas e nos ieva a destacar as seguintes iniciativas
relativamente recentes: a) o brilhante projeto 5inguiar e Plural — da TV[,
construído sobre as raízes deiMadas por Fleison Araújo da [scola de Teatro
da UrBA; b) A produção independente das corajosas bibflotecárias
Amandina 5antana e MAta 5antos; c) a criação do Memorial Lindembergue
Cardoso; d) A edição do Guia Cuitural da Bahia.

27. Uma outra direção inquestionávei são os programas e projetos
educacionais. Já está mais do que provado que o enfrentamento de
probiemas artísticos numa perspectiva sistêmica é extremamente
eficaz; a Hungria fez sua revolução musical através da hderança de Kodaly;
um programa educacional adequado fez brotar em poucos anos centenas
de corais de nível impressionante, orquestras,etc. Da mesma forma,
várias iniciativas nessa direção e≥çistem, o que faita é o pensamento
sistêmico. ~u fico imaginando, com a riqueza de nosso potenciai para a
percussão, o que poderia ser feito através de um programa de e≥~celência
nessa área.

28. Portanto, três paipites apenas: 1. Que a teoria se preocupe com
categorizações abrangentes, esquecendo os guetos do cotidiano
(popular, erudito etc.), e que dirija-se à análise da celebração de
pertencimento; 2. Que o investimento em preservação da memória
musical de 5aivador seja transformado numa verdadeira guerra santa
(funcionando essa memória como uma espécie de biodiversidade
cuitural que garantirá o nosso futuro), 3. Que o investimento em
atividades artísticas em comunidade, especialmente através de
programas montados sobre vocaçõesjá e≥~istentes, tal como a formação
de percussionistas, seja um caminho reai, promissor e necessário para
recuperar o tempo perdido.
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27
~em dogma5, para onde vai a liberdade?

Creio que foi Poincaré quem comentou a impressionante

característica desse universo no qual vivemos, onde por mais

que nos desloquemos sempre estaremos no centro. estamos

Rantianamente condenados a encontrar os objetos em nossa

eMperiência a partir de nossas próprias coordenadas. Mão

assusta, portanto, ouvir em Bach o espírito germânico, seja

na Chaconne para violino soio (que aigumas vezes aparece no

mundo virtuai do cinema como apetrecho de Sheriock hoimes

ou de Einstein, que de fato a tocava), seja nas Suítes para

violonceio soio (e≥çecutadas instigantemente por

Rostropovitch, e amadas, especiaimente a n. 5, por ingmar

bergman em Gritos e 5u5surros e por VJaiter SmetaR). Mas

ouvir em bach o espírito Italiano que o barroco tardio herda

do iniciai e da F~enascença, ou então ouvir em bach o \Jlvaidi

que eie certamente admirou, ou ainda, perceber que uma

parte do espírito germânico nos serve como definição de

brasilidade nas 8achtanas brasiieiras de VUhia-Lobos, ou então

mais disparatadamente ainda, ouvir o Schónberg que se

apresenta em certos trechos dos úitimos quartetos de

beethoven, iá isso é prova de que a música favorece tanto a

manifestação dessa centricidade que podemos apelidar de

identidade (individuai, nacional, universal), quanto a troca

incessante de perspectivas, a intertentuaiidade febril quase

promíscua. essa ambigüidade que a música oferece, “essa
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Indistinção do ‘meu’ e do ‘seu’, em que o sujeito não sabe mais se ele é

agente ou agido” (Cf. Didier VJeil), de poder ser uma mirada, um ponto

de vista, ou então o ponto de vista de um ponto de vista, incita os

compositores a trabalharem com dogmas, como já dizia 5travlnsky na

Poética da Música, que aliás inspirou os compositores baianos mais do

que se Imagina (Wldmer e Jamary especialmente), porque sem os

dogmas pra onde vai a liberdade? O dogma alemão, Beethoven Inscreveu

numa de suas últimas partituras, Müss es sem? frs sem müssen [algo

como “~ necessário? 51m, é necessário..]. Trata-se de uma espécie de

superego cultural, um nível supra Individual, uma lógica que se impõe à

criação, ou melhor, que a própria criação impõe a si mesmo, uma evidência

nada desprezível de que a fala freudiana sobre a renúncia instintuai

germânica (uma antiga revolta contra a cristianização dos bárbaros que

eciode no nazismo) pode fazer sentido, e que Wldmer gozava dizendo

que “quando um alemão ouve falar em cultura bate continêncIa” sendo

tudo isso, ao mesmo tempo, um contraponto estrito com aquilo que

poderíamos Inventar como um dogma brasileiro, e que forçando um

pouco a barra do Carnegle Mali e de seus freqüentadores, quando á estive

em 1996, eu disse que seria “o samba não pode parar”, ou então

aquela pérola de personificação que Ataulfo Alves cantava antigamente

“eu sou o samba”. Logo após minha breve fala, uma pessoa da platéia

me Interpelou dizendo que o grande compositor ~lliot Carter havia

afirmado ali mesmo que toda repetição (em música) é fascista, algo que

me encrespou (haja vista o samba, o batuque ...) e que me levou a retrucar

raciocinando que se alguém se obriga a não repetir nada numa música,

então esse alguém está repetindo impledosamente a ta><a de variação

dos eventos, ou seja, se a música repete certas coisas eia contribui para

a diversidade dessa tana de variação, essa flutuação entre informação

nova e velha, o radical que não repete seria fascista da mesma forma...

(Que caminhos esdrú,<uios para uma conversa sobre música e Identidade

no centro de Mew YorR, mas a culpa foi desse ouvinte). Logo após o
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concerto, o eminente compositor Oeorge F’erle dizia não concordar que

o Choras n. 8 de ‘ilha-Lobos fosse um primor de coerência musical, ao

passo que o etnomusicólogo cierard Béhague, vermelho de raiva,

Ironizava a incapacidade de entender o tipo especial de lógica que o nosso

brasileiro construiu com aquela obra prima.
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28
•_composiçao e identidade cultural na bahia

1. O cenário e o problema

Por incrível que pareça, os dez Cantos dos Lusíadas de Luís de Camões,
uma espécie de pedra fundamental da literatura portuguesa, escritos no
século ?~Vl como celebração dos feitos marítimos de Portugal, precisaram
ser avaliados por um censor da 5anta Inquisição, o rrel Bartolomeu rerreira,
que acabou se manifestando favoravelmente à publicação, entendendo que
as menções feitas pelo artista aos deuses dos gentios era apenas ficção e
licença poética. Mesmo assim, ele não delna de observar que é preciso que
fique “sempre salva, a verdade de nossa santa fé, que todos os deuses dos
gentios são demônios”.

Talvez essa seja uma das melhores definições do espaço mental, e do espaço
de interação entre identidades criado na AmérIca Latina quando de sua
colonização, uma terra onde os deuses de uns eram os demônios dos
outros. essa observação também funciona como uma espécie de guia para
o lento processo que vai se desenrolar durante séculos, levando a Impasses,
confrontos e também superações dessa incompatibilidade inIcIal, até mesmo
através do Intenso processo de miscigenação.

Tudo Isso guarda relação estreita com o universo das manifestações culturais,
e especialmente com a música, um campo freqüentemente assocIado com
o dIvino e o transcendental. O horror causado pelas flautas indígenas que
utilizavam crânios humanos como camas de ressonância, marcou
profundamente os cronistas da época, e certamente, influiu bastante na
relaçâo InIcial entre jesuítas e nativos. [lo caldeirão cultural que passou a
caracterizar o ~raslI, um verdadeiro mosaico de transformações,
intercâmbIos, amnésias e permanências foi se desenvolvendo ao longo dos
séculos.
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transição entre o século ?~V e o ?QÇ coloca em cena dois novos agentes.
Por um lado, uma aproximação por parte dos compositores eruditos das
temáticas locais, evoluindo da ópera italianizada com heróis indígenas até a
descoberta do folclore, ou seja, tocando diretamente na questão da
construção de uma identidade nacional, no bojo do movimento internacional
romântico nesta direção, e também por ocasião da eclosão do modernismo
nessas paragens — p.e., durante a 5emana de 1922. Por outro, o surglmento
da antropologIa, do folclore e da etnomusicologla, como campos de estudo
privilegiado das heranças culturais brasileiras.

~ dentro dessas perspectivas que encontramos o nosso tema, qual seja, a
relação entre o trabalho do composItor (baiano, brasileiro, latino-americano)
e a construção de identidade cultural, que pode também ser formulado em
termos da possIbilidade de novos diálogos entre composição e
etnomuslcologia, a partir do reconhecimento das dificuldades enfrentadas
por cada um desses fazeres.

iS retomada da questão da Identidade cultural justamente no momento da
eclosão do movImento modernista no Brasil, principalmente através do
pensamento de Mário de Andrade, convida a uma série de refieMões sobre
o assunto. Do ponto de vista local, a construção de IdentIdade cultural a
partir de um dIálogo com as heranças culturais tem uma inegável
organicidade histórica, até porque, só neste século é que a sociedade
brasileira pôde se constituir como tal, após a lIbertação dos escravos e a
superação do regime Imperial.

Contudo, do ponto de vista do paradigma schoenbergulano, a ênfase em
tradições culturais nacionais é vista como empecilho e resistência às idéias
mais sofisticadas da vanguarda. De forma genérica, para Schõnberg (1995,
p. ><vii) “composição é, antes de mais nada, a arte de inventar uma idéia
musical e a maneira adequada de apresentá-la”. Mas o que seria, de fato,
uma “IdéIa musical”? O assunto requer um certo cuidado porque aparece
tratado de várias formas distintas, e até mesmo com palavras distintas
(Gedanke, idee). Mum esboço do 2KW (1994, p. 5) encontramos o seguinte
esquema:
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A idéia musical é:

1) na concepção a) material puro

b) psicológica

c) metafísica

2) na apresentação a) lógica

b) psicológica

c) metafísica

A formulação é rica em vários aspectos. Em primeiro lugar porque enfatiza
o aspecto dinâmico da produção composicional, reverberando entre os níveis
de concepção e de apresentação. O conceito de “Idéia musical” atravessa a
criação desde o nível do material utilizado até as raízes metafísicas, implicando
uma dialética entre as partes e o todo, seguindo uma tradição saudável de
organicismo, na linha de ~oethe.

Aparentemente, não há espaço para a dimensão cultural no esquema de
5chõnberg, que transita diretamente do psicológico para a metafísica. Mão
havendo tal espaço, fica o esquema diretamente comprometido, de forma
Implícita, com a hegemonia de apenas um contento cultural, possivelmente
o germânico.

Mo Brasil, e em muitos países da América Latina, o surgimento de vanguardas
no século ?QÇ, troune consigo esse núcleo de ambiguidade. Por um lado, era
preciso abandonar o apelo romântico com relação à manutenção da ênfase
sobre as heranças nacionais. Por outro, era impossivel aderir de forma
irrestrita a um esquema que simplesmente ignorava a dimensão cultural.

A constituição da sociedade brasileira não podia ser encarada como uma
mera repetição dos processos de unificaçcão ocorridos na Europa. O desafio
era multo maior, tratava-se da possibilidade de diálogo e convivência entre
anjos e demÔnios, aqui plantados desde a colonização. O problema do
“outro” na sociedade brasileira, e a riqueza das possíveis respostas
ultrapassava a agenda do modernismo e da vanguarda, apontando
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diretamente para a realidade atual, pós-moderna e globalizada, onde o
tratamento e a tolerância da diferença e diversidade aparecem como
prioridades Inquestionáveis.

A ambiguidade da situação resultou em uma série de polêmicas e manifestos
ao longo do século ~ ora defendendo o que se convencionou chamar de
posição “nacionalista” — um rótulo Inadequado porque enfatizava apenas a
ligação com o romantismo e com a reação à vanguarda —, ora defendendo
e idealizando a posição vanguardista, condenando Implicitamente qualquer
absorção de élementos locais.

O desenvolvimento da etnomusicologla e a produção de estudos em
profundidade da música em cultura, embora multas vezes apoiados nas
próprias idéias eurocêntrlcas que se pretendia abandonar, tornou evidente
a compieMidade da criação musical em conteKtos culturais completamente
independentes da mainstream européia, colocando para a vanguarda novos
dilemas e novas possibilidades.

[lo Brasil, pelo menos um movimento composlcionai, formalmente iniciado
em 1966 através da criação do ~rupo de Compositores da Bahia (OCB),
percebeu a ambiguidade relacionada à questão da construção de Identidade
cultural e cultivou a impossibilidade de adesão a quaisquer princípios
estabelecidos, como forma de abertura para novas Interfaces de produção
composiclonai. ~m seu anti-manifesto de criação o ~rupo declarava
solenemente: “em princípio, estamos contra todo e qualquer princípio
declarado”. Tal atitude, combinava um inegável sabor anarquista baiano com
um diagnóstico preciso da complenidade do problema composicional no Brasil.

Além disso, o OCB era Inovador sob outros aspectos. [mbora constltuido
em torno da relação pedagógica estabelecida com um professor de
composição, ~rnst Widmer (1927-1990), abominava a formação de
“escolas”, e não admitia uma pedagogia de reprodução de modelos.
l’artlciparam do ~CB compositores cujas obrâs hoje, são plenamente
reconhecidas como importantes referências históricas para o século ?QÇ no
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Brasil, tais como Lindembergue Cardoso (1939-1989), Jamary OlIveIra
(1944), remando Cerqueira (1941), além do próprio Widmer. P\o longo das
décadas, mais de trinta compositores surgiram a partir dessa célula inicial,
mantendo uma produção composicional constante na Bahia.

Mem mesmo as fronteiras entre música popular e erudita foram preservadas.
Um dos membros do grupo tornou-se célebre como compositor “popular”
— Tomzé —,Justamente a partir de um grito de guerra muito pr&<imo ao
espírito do anti-manifesto de 1966, o famoso “é proibido proibir” do final
da década de 60, que integrou os chamados tropicalistas numa espécie de
amálgama que cultivava simultaneamente a rebeldia inerente àqueles
tempos e o protesto específico contra a ditadura brasileira, algo que teria
Importância considerável no longo processo de restabelecimento das
liberdades democráticas.

Mas qual a contribuição do ~5CB com relação ao tratamento da questão da
identidade cultural? Essa é uma pergunta comple<a e que depende do lento
trabalho analítico recentemente iniciado com relação ao repertório de
centenas de obras produzidas na Bahia a partir de 1966. Trataremos, nesse
artigo, de apenas alguns aspectos envolvidos nessa questão, envolvendo a
apro<imação de características relacionadas ao universo dos ritmos afro
baianos. F’ara tal, focalizaremos a peça àS/tua! para Orquestra (1987) de
Lindembergue Cardoso. -

2. O universo rítmico afro-baiano

antes de conte~tualizarmos a discussão a partir da produção composicional
do c5CB, parece-nos de bom alvitre abordar um problema composicional de
comple≥Udade considerável. Trata-se da observação de um dos mais
e≥<uberantes padrões rítmicos do universo afro-baiano, o Alujá de ?~angô
(lhe Voruba god of thunder and fire) que apresentamos em notação no
enempio seguinte.
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E~. 1 Alujá de Nangô

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GanhI:I, 1’I 1’ ~ 1’

LelRumpi1 .1 1 ____ _____

* apenas dois atabaques estão representados (Le e Rumpi). Um terceiro (Rum),

que tem atuação menos fina, mais improvisado, não aparece no enempio.

Mesmo levando em conta que a notação desse padrão ritmico através de
convenções ocidentais implica em várias distorções (a noção de circuiaridade é
sacrificada, a adoção da métrica 12/8 é apenas uma apronimação, etc.), podemos
verificar que a anáiise composicional do fragmento demonstra grande sutiieza
de construção. Estamos lidando com peritos na arte rítmica.

Vaie a pena observar que há uma estrutura básica de doze pulsos (número
característico de Kangô), dando origem a divisões métricas de [6+6] e
[3+3+3+3]. Essas divisões geram enpectatlvas de acento nos pulsos 1 e 7
(no caso do 6+6) e nos puisos 1,4,7 e 10 (no caso 3+5+3+3). O padrão
rítmico é planejado em torno de uma aiternâncla reguiar entre mão direita e
esquerda.

Tudo Isso ganha sentido completamente distinto quando observamos que
através de aceleração rítmica e ornamentação, que não aiteram o padrão mão
direita/esquerda, dois acentos adicionais são construídos sobre os puisos 5 e
12. Esses acentos relativizam toda a estrutura. Eles geram uma oposição
permanente entre a tendência a perceber o todo dividido reguiarmente em
[6+6] ou assimetricamente em [5+7].

O desenho proporcionai do padrão rítmico pode ser confirmado através da
observação da parte do Oan (agogô), que apresenta a seguinte série de durações

[2 +2 + 1 + 2 + 2 +2 +1]. Em princípio, essa série de durações, que
alguns chamam de “Vassi”, não admite divisão em [6+6], e sim em [5 t 7]
[2+2+1] [2+2+2+1]. O papei dessa estrutura binária, com durações dei e
2 tempos, é essencial para o Alujá e para vários outros padrões rítmicos, como
veremos adiante. Analisando-a com mais cuidado, verificamos que dois
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fragmentos “motívicos” do tipo [2 + 2 + 1 + 2] poderiam ser identificados,
sendo que o segundo deles teria início no pulso 8, dando origem a uma situação
de “overiapping” no pulso 1, que absorveria a fiJnção dupla de iniciador do
primeiro “motivo” e finallzador do segundo.

A audição do f~Iujá de Xangô instaura um conflito estrutural entre a percepção
de simetria [6 + 6] e de assimetria [5 + 7], como facetas de um mesmo todo,
contribuindo para a construção de movimento e não-linearidade. A rigor, não há
fim ou começo nessa entidade rítmica (a notação utilizada falsifica essa liberdade).
Os acentos e suas enpectativas parecem eKlgir continuidade perpétua e
gratificam o ouvinte nesse processo de repetição.

[lo conteNto da música do candomblé afro-baiano, o acréscimo de outro atabaque
(Rum) e da linha melódica das canções Implicará em outros níveis de construção,
e certamente no surgimento de determinados pontos de apoio, e, portanto,
em alguma linearidade. A base rítmica, porém, é toda construída sobre esse
movimento perpétuo não-linear, estabelecendo inclusive a possibilidade do
transe.

Tomando o Filujá de Kangõ como uma manifestação de todo um sistema rítmico,
e mesmo como representante de uma forma de pensamento cultural, levando
a concepções próprias de lógica e de prazer musical, podemos avaliar o Impacto
do contato com as manifestações culturais afro-balanas, tanto do ponto de
vista estésico como poietico.

Tomando a Vassi — [2+2+1+2+2+2+1] —como ferramenta de comparação
entre padrões rítmicos distintos, somos levados a constatar o grau de coerência
e a ‘economia de meios’ envolvidos na montagem de todo o sistema rítmico,
características que remetem a uma espécie de “classicismo” ou “minimalismo”
africano.

~. 2 Oiká

Gan~ ri ir 1 fl
1 2 34 5 678 9101112

2 Le/Rumpi~ :~l 1 1 II
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O que observamos com o ~iká é a adaptação da seqüência de proporções
da Vassi para um contento “métrico” distinto, implicando ainda uma espécie
de rotação da série de durações que agora aparece como
[1+2 +2+2+1+2+2]. O novo contento “métrico” mantém os doze pulsos
de origem, agrupando-os em três subgrupos de quatro. As enpectativas
métricas passam a ser associadas com os pulsos 1, 5 e 9. A aceleração!
ornamentação rítmicas ocorrem nos puisos 1 e 8, mantendo o desequilíbrio
estrutural de [7+5], em oposição à regularidade métrica [4+4+4]. Pitágoras
e Leibniz não poderiam ficar mais contentes com tal demonstração de eficácia
das construções numéricas.

E~<. 3 Daró

GanI 1

LefRumpi:I 1 1:

Mas o que acontece quando a base de referência muda de doze pulsos para
um outro número? Vemos através do padrão rítmico chamado Oaró, uma
compressão da estrutura para oito pulsos. A série de proporções agora é a
seguinte: [2+1+2+1+2]. Colocada num processo de repetição temos o
seguinte: [2+1+2+1+2] [2+1+2+1+2]. Para melhor entendermos a
compressão, e invocando a circularidade dos rítmos afro-baianos, podemos
apresentar essa série de proporções iniciando com a dupla de durações
(2), levando-nos ao seguinte: [2+2+1+2+1 ...].

Através dessa operação, verificamos que essa seqüência é perfeitamente
compatívei com a Vassi original [2,2,1,2,2,2, 1], tendo apenas perdido dois
elementos de duração (2). A distribuição dos elementos de duração (1),
que conferem assimetria aos desenhos composicionais continua balanceada,
e apontando para a divisão rítmica de [3+5], em oposição ao [4+4]
“métrico”. A compressão estrutural efetuada pelo Dará implica em
intensificação rítmica. O padrão é muitas vezes denominado de “quebra
louça”, sendo geralmente tocado para lansã, uma deusa de trovoadas.
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Da mesma forma, a ampliação da estrutura para dezesseis pulsos também
é realizada com os devidos cuidados. A ampliação ocorre pelo acréscimo de
dois elementos de duração (2). !m termos de planejamento rítmico, o grande
perigo dessa operação é a possivel “flacidez” do tecido com uma proliferação
de durações duplas, tendo apenas dois elementos de duração simples (1),
como propiciadores de desequilíbrio.

A solução apresentada pelo t≤abila — padrão rítmico da tradição de Angoia,
evidenciando que a base composiclonai rítmica e~trapola o âmbito da tradição
Retu —, é bastante curiosa. A série de proporções
[2+1+2+2+2+2+2+1+2) apresenta um desequilíbrio inicial (2,1,2) que

D. 4

Ijexá e Kabila
Gan fl n ri iq ri

—I__

Le

Rumpi

Gan

H
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coloca toda a seqüência de duplas (2,2,2,2) em contratempo, até que o
gesto final (1,2), refaça o equilíbrio, permitindo que todo o ciclo reinicie.

Mais uma vez, podemos vislumbrar a relação com a Vassi:

Nabila 2] [2+1+2+2+2+2+2+1+2]
2,2,1,2,2,2,2,2,1

Vassi 2,2,1 2,2,2,1

A transformação de doze para dezesseis pulsos ocorreu pela inciusão de
duas durações duplas, numa mesma área do padrão.

Já o jjesha — que tornou-se extremamente conhecido e popularizado por
canções e afo,<és — apresenta uma estratégia ligeiramente diferente. A
seqüência de durações duplas são utilizadas para estabelecer uma base de
estabflidade (2,2,2,2) rítmica, que permanece em movimento através do
desequilíbrio causado pela segunda metade do padrão (1,2,2,1,2).

Aos poucos vamos percebendo que ijesha e Kabfla são apenas permutações
das mesmas proporções utilizadas:

ljesha 2,2,2,2 1,2,2,1,2 2,2,2,2 1,2,2,1,2
[~abila 2,1,2 2,2,2,2 1,2

A breve incursão realizada no universo dos padrões rítmicos afro-baianos
parece suficiente para sinalizar a e>~istência de um sistema composicional
secular, apoiado sobre escolhas rítmicas, envolvendo diretamente durações,
proporcionalidades, acentos métricos e rítmicos, e até mesmo operações
e transformações que lembram o universo serial do século ?QÇ.

É impressionante que a facilitação do transe precise ocorrer a partir de
cálculos proporcionais tão cuidadosos, que, além de tudo, apresentam uma
naturalidade inquestionávei, construídos que são, através de movimentos
corporais orgânicos e simétricos tai como a alternância mão direita/mão
esquerda, e engajados em processos composicionais diretamente corporais,
no universo da dança ritual.
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3. Escolhas rítmica5 em obras de compositore5 baianos

Ex. 5 Ritual, início
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A obra ~9ituai op. 103 para Orquestra (1987) de Lindembergue Cardoso,
marca um importante ponto de transição na obra do compositor, e certamente
implicaria em uma série de consolidações futuras, não fosse o
desaparecimento precoce de seu autor, em 1989. O trabalho sempre
cuidadoso e elaborado a partir de sonoridades longas, timbres e texturas
complexos — tal como em f~equiem para o 5o1 op. 44 para conjunto misto
(1976), ou b<treme op. 11 para conjunto misto (1970) — cede espaço
para a repetição compulsiva, levada ao máximo.

A idéia rítmica básica é justamente uma oposição entre 6/8 e 5/8, gerando
uma espécie de movimento perpétuo sobre o qual os diferentes grupos
orquestrais pontuam suas intervenções. Para qualquer ouvinte nativo, a
referência óbvia são os ritmos de candomblé. interessa-nos de modo
específico, a relação estabelecida entre essa idéia rítmica básica e o Alujá
de ~Çangô, que também projeta um conflito proporcional entre (6+6) e (5+7).
Dessa forma, a idéia de ~itual, cuida de reverberar esse traço característico
do universo afro-baiano, transformando a ambiguidade entre 6 e 5 numa
premIssa para desenvolvimento composicional.

A peça é construida a partir de 7 blocos distintos, que se organizam num
ciclo de repetições internas e externas gerando uma estrutura simétrica:
1,2,3,4,5,6,(7),6,5,4,3,2,1. essa escolha de macro estrutura também
organiza o microcosmos da peça. A seqüência de contornos do gesto InIcial
(logo após os dois compassos de uníssono em dó) é também organizada
em torno de um eixo de simetria.

Ex. 6 (Ritual, gesto inicial simétrico)

e

~ a ~ ~ lia e — e 11°
~1 -1 +6 -10 +6 +1 1 -6 +10, -6 +1.s
4 e,

. • —ii— e ~ i—~I—

10

£
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[la verdade, todo o campo das escolhas de alturas reflete essa busca de
simplicidade e simetria. Todo o material da peça pode ser resumido a quatro
conjuntos lntimamente relacionados. Tomando o he~<acorde (012368) como
referência principal, pelo número maior de ocorrências e pelo posicionamento
em pontos estratégicos, podemos observar como ele apresenta a disposição
de uma sétima menor (10) preenchida por um pequeno cluster. O e>~empio
abaiMo ilustra o trabalho de simetria vertical, levando a um resultado pleno
de implicações — acorde de 7a distorcido, modo minoiídio com alteração,
ciuster etc.

En 7 (disposição espacial dos conjuntos básicos)

0
t ss_#pss ~sbsb_~_s pppitp#spp

o
(ii — pI,_ ar#. —

ii -

,~ confirmação da relação estreita com o Alujá de ?Kangô aparece na seção 4,
quando o (6+5) é abandonado em favor de (6+6), eKpondo diretamente a
seqüência de proporções da “Vassi”, (2,2,1,2,2,2,1), que traz em si mesma
o conflito (5+7 versus 6+6).

o que observamos no trabaiho de Lindembergue Cardoso não é, todavia,
uma relação construída com ênfase sobre a citação direta de material afro
baiano, O trabalho composicional prioriza uma determinada característica
do sistema rítmico nativo e desenvolve a partir dela uma teia de relações.
Os procedimentos de organização das alturas são ao mesmo tempo simples
e originais, não atropelam a conenão estabelecida através da idéia rítmica
básica, e também não desprezam a tradição “harmônica” do século ?QK.

Vaie a pena observar que a peça é quase toda construida por uníssonos e
oitavas, apenas a seção 7 se desvia ligeiramente dessa norma. Mesmo assim,
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a dimensão vertical oferece um campo suficientemente elástico de
referências que encompassam desde o tona Usmo até o quase-agregado —

na seção 6 a junção de três conjuntos básicos produz um resultante de
onze classes de notas.

Ex. (organização da seção 6)

Outros exemplos de utilizaçào de traços caraderísticos do universo afro
baiano incluiriam a peça mesmamúsica para piano solo (1988) de Jamary
Oliveira, &otô do I’homme armá op. 59 para conjunto misto (1993), de
minha autoria, e o Duo op. 127 para violino e piano (1982) de Ernst VJidmer.
O exemplo abaixo apresenta as idéias temáticas dessas três peças. tio caso

6 madeiras 1, cordas

— —~-‘~- — — • —~— ~ II

de mesmamúsica, vemos que o segmento mais longo da “vassi”
(2+2+2+1) é o elemento convocado para o experimento realizado pelo
compositor de controle simuitâneo de múltiplos parâmetros. tio Atotô do
l’Momme Armé acontece uma interação entre a melodia medieval e o padrão
rítmico de ?Kangô, dando origem a uma idéia básica rítmico-melódica que
originará a peça. tio Duo op. 127, segundo movimento, Widmer desenvolve
uma tangente entre bartok e universo afro-baiano.

Ex. (Três exemplos)

Atotô do L’Homme Armé op. 39 Paulo Costa Lima

~‘rrr~r’
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Jamasy Oliveira
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Duo op. 127

Scherzando (.N 400, .M = 200)
— arco. coo sarei/na

Ei

~*ppp

As três situações apontam para estratégias de interação sistêmica, onde a
prioridade é o desenvolvimento de ruie-based composition, mantendo,
todavia, a referência ao repertório bastante rico de construção rítmica,
enfocado anteriormente.

Mes m a másic a
VioIento(i~ I2O;j.~~ 07)

~_~TT~ s_t~; II~~f’-çy ~ ~~ a,lt~~~1-i. tf’7_7” — — ~ tt.:—:

Vio lia
‘a_, —t ~

Emst Widmer

ti
Sa ‘%-, ~ ~

l,p
~* - 2app

~

(sempre ~ esq.)

) - (2+24-3)+(2+2+2+31 e também: J~] J. 1 Í J i f~. •

16
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29
apesar de voce: a musica e a ditadura

“hoje você é quem manda, falou tã falado, não tem discussão...”
(Chlco Buarque)

Estamos acostumados a falar de educação como construção positiva que se
afasta da ignorância. O fenômeno ditadura nos obriga a pensar em seu
reverso, a deseducação, que se apóia no processo de cerceamento da
discussão, e conseqüentemente, da eliminação sistemática das diferenças.
Ora, a liberdade de discutir afeta não apenas o rumo das decisões das
questões coiocadas em evidência: afeta também a própria construção da
agenda. Vaie lembrar que democracia é, antes de tudo, o poder de escoiher
o que escolher — ao invés de escoiher o vencedor do Big Brother, escoiher
se vai haver ou não esse tipo de programa, se as emissoras vão ter ou não
programação locai, que tipo de poiíticas cuiturais serão implementadas, e
assim por diante.

P~ vida cultural de uma sociedade é profundamente afetada peio grau de
liberdade de relacionamento com as manifestações artísticas, e com os
processos comunicativos. Já se vê, que não estamos tratando ditadura e
democracia como dois estados ft~os e opostos (tipo liga/desliga), e sim
pensando num continuum de gradações de liberdade, e de educação para
usufruí-ia. 5endo assim, é importante reconhecer que os problemas
engendrados pela ditadura de 64 não evaporaram com as diretas: eles estão
engatados a situações estruturais da sociedade brasiieira, e poderiam ser
discutidos no conte≥~to atuai, ou ainda de forma histórica, ao iongo do século
?QÇ.

Embora tenha sido heróIco o esforço de burlar as censuras e esculpir
mensagens e, mais que isso, esculpir uma visão de futuro, uma visão de
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solidariedade para além da repressão e da violência, tal como a pérola de
Chico buarque fez — canções sem as quais seria muito mais difícil atravessar
de um lado para o outro—, e apesar de esse ser o lado mais visível e poético
da questão, é preciso estar atento para uma outra dimensão: a violência que
foi cristalizada na construção de estilos comunicativos que reverberavam o
autoritarismo e o des-incentivo para pensar e escoiher.

Estamos falando da montagem de uma gigantesca rede televisiva, e mais
além, da montagem de um estilo de comunicação. Estamos falando do poder
que esse estilo de comunicação teve sobre a formação dos públicos e sobre
as bases da indústria cultural que, de uma forma ou de outra, representa o
que aí está, até os nossos dias. Estamos falando de décadas em que a
“realidade nacional” era revelada diariamente de forma uniformizada para
todas as regiões e quase todas as camadas da população — sendo a figura
um tanto embalsamada de Cid Moreira, o ícone desse definhamento. Ou
ainda, da alternativa perversa, bem eMempflficada peia Porta da Esperança,
ratoeira dos necessitados e carentes brasileiros, onde a e≥~clusão ganhava
ares de espetacuiaridade, entremeando lágrimas, humilhações, ê≥<itos
milagrosos, bondade do empresariado paulista, etc.

São apenas dois ícones, porém imaginem sua multiplicação; e imaginem o
impacto de tudo isso sobre a formação de produtos culturais, e sobre os
critérios para escolher o que ouvir e a que universo musical pertencer —

serve como eKempio do processo, no fim da linha, o fato de que os índios
Waiãpi esqueceram suas canções, colocando no lugar delas o repertório do
Fiei, com po5ter.s pendurados por toda a tribo. Para complicar, os processos
de globalização (mais recentes), se encarregaram de levar adiante a
fragilidade que Já estava plantada. Tudo isso configura o legado mais
preocupante de 64, e é através de seu entendimento que poderíamos ter
acesso ao verdadeiro paradoxo cultural com o qual se defronta a sociedade
brasileira de hoje.

Somos uma potência mundial em termos de diversidade cultural (tanto
quanto em biodiversidade) — e o Ilordeste é o grande celeiro, o amazonas
cultural. O nosso povo tem uma herança auditiva Impressionante, uma
maturidade rítmica que consegue lidar com sutllezas recônditas da
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construção musical. [ssa riqueza ancestral e≥<plode em manifestações
absolutamente cativantes e tem gerado desenvolvimentos capazes de
projetar globalmente nossos valores — por e?~emplo, através do samba e da
bossa nova, ou mesmo através de Vilia-Lobos, no campo erudito.

i~pesar de tudo isso, somos um grande mercado para o ii≥~o cultural sonoro,
promovemos nulidades nacionais e internacionais, deseducamos através
da música e atuamos de forma a destruir essa memória fabulosa, impedindo
que desemperrem as engrenagens em favor de um florescimento cultural
orgânico e diferenciado. Nossa estrutura de educação para a cultura musical
é uma piada, é absolutamente colada na mídia, não há mensagens alternativas
sendo veiculadas de forma sistemática pela rede educacional. Poderia ser
diferente? Seria possível investir pesadamente em deseducação e colher
do outro lado ‘flores amorosas’?

O fato é que somos um arsenal de criatividade à espera de um processo
eficaz de ignição, com um impacto potencial enorme sobre a sociedade como
um todo, sua capacidade de produzir divisas — via turismo, via e>’portação
de produtos culturais, via construção de valor agregado para produtos de
toda espécie, via potencialização de ONCs e redes sociais, etc.

Sendo assim, mais importante que celebrar o que acabou (mas nem tanto),
é necessário refletir sobre o seu legado e suas transmutações, e sobre as
sombras que projetam na área da cultura — o que significa lutar pela
celebração da diversidade (e contra a homogeneização de produtos e de
mercados), pela construção de diálogos entre passado e futuro, entre o
iocal e o mundial, entre tradições e perspectivas eruditas e popuiares
(‘erupodiputolização’ dizem jocosamente meus alunos de composição), e,
sobretudo, peia implantação de políticas que compensem tantos e tantos
anos de deseducação. Lnquanto isso, parece legítimo continuar cantando:
‘Apesar de você, amanhã há de ser, outro dia’...
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30
composiçao musical na bahia:
ernst widmer e as estratégias octatônicas

O compositor Ernst VJidmer (1927-1990) nasceu na Suíça, onde estudou
composição com WiIIy Burkhard, e fiMou residência na Bahia-brasfl a partir de
1956, tendo desencadeado através de sua atuação na Universidade Federal
da Bahia um intenso rï~ovimento de formação de compositores engajados
com o cenário contemporâneo —67 aiunos entre 1963 e 1987. Resultaram
desse processo a criação do ~rupo de Compositores da bahia (1966),
reunindo nomes como Lindembergue Cardoso (1939-1989), remando
Cerqueira (1941), Jamary Oliveira (1944), Agnaldo Ribeiro (1943), entre
outros, e levando à projeção de um discurso e prática diferenciados sobre
composição, envolvendo a produção de um repertório que hoje ultrapassa
mil obras. embora esse movimento composicional tenha produzido
importantes referências na literatura musicológica nacional e internacional,
é preciso reconhecer que sua avaliação analítica está a merecer maiores
investimentos.

O presente artigo apresenta o horizonte de nossa pesquisa sobre a teoria
composiclonal de Ernst Widmer, tomando como perspectiva o último período
de seu percurso composicional, na década de 80, e o investimento
considerável no desenvolvimento de uma lógica abrangente octatônica. As
construções octatônicas caracterizam uma espécie de “fase” — 19 peças
identificadas ilustram essa observação — e adquirem dessa forma um certo
valor de síntese do pensamento composicionai dos períodos anteriores.

Síntese de que? Uma síntese dos procedimentos motívicos e da
concatenação desses motivos através de uma lógica abrangente (coleções
escalares, operações entre estrutura e superfície, sistemas etc.), valorizando
a simetria como ferramenta de planejamento composicional e buscando
interfaces entre parâmetros diversos tais como textura, articulação,
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construção harmônica, planejamento espacial e condução de vozes. O
“octatonismo” também sintetiza a história “serial” de VJidmer, ou seja, a
tendência sempre presente de desenvolver idéias musicais num ambiente
de ‘serialismo motívico’ ou ‘tematlcismo serial’ e o interesse pela
comple><ificação de conjuntos através de processos de apro≥~imação do
agregado.

O deslindamento dessas lógicas e dessas intuições contribui para caracterizar
a “solução octatônica” proposta por VJldmer como algo diferenciado,
ilustrando a perene inclinação para a absorção de sonoridades distintas —

modais, he,çatônicas, tonais e atonals —, ressignificando o conceito de
ecletismo através do paradono de um investimento em organicidade, em
algo que se desenvolve de dentro para fora e não como colagens ou
“guinadas”. essa orientação estética pode ser entendida em sua íntima
correlação com o pensamento do grupo de Compositores da Bahia (OCB) e
materializa intenções de Interação entre práticas européias de vanguarda e
conte≥~tos culturais brasileiros. As ferramentas composicionais identificadas
em Widmer apontam para critérios de escolha composicionai compartilhados
por vários compositores baianos ligados ao ciCU. Um e≥~emplo marcante é a
peça l~itual (1987) de Lindembergue Cardoso.

Ernst Widmer e a Composição Musical na Bahia

A importância de [rnst Widmer (1927-1990) para o cenário da criação
musical brasileira na segunda metade do século M, gira em torno da
implantação de um projeto diferenciado de ensino de composição e de criação
musical na Bahia e pode ser entendida a partir de várias perspectivas que
integram um mesmo todo. Aliás, para Widmer [1988:5], compor e ensinar
a compor são processos que dependem de princípios comuns.

Tais perspectivas incluem a projeção de um discurso sobre composição e
seu ensino, o desenvolvimento concreto de práticas pedagógicas, a
composição de obras musicais e a elaboração de uma teoria composicional
subjacente a tais composições e ainda a conquista de um papel de liderança
artística e Institucional em termos locais e nacionais. Todos esses vetores
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acontecem em estreita relação com o processo de Interação cultural que
marca a permanência de Widmer no Brasil, seja através da própria vivência
pedagógica e do Intercâmbio com os alunos, seja através da enperimentação
de temáticas e de materiais locais.

Mão se trata, como em vários outros casos, da simples fl~ação de um professor
preocupado com a Implementação de uma determinada prática
composicional, ou mesmo da criação de uma “escola” de compositores,
cuja marca distintiva viesse a ser justamente essa filiação a um modelo
comum. Trata-se de um investimento na direção do desenvolvimento singular
de alunos-compositores, num movimento que se auto descrevia como anti-
escola, almejando relevância local e abrangente, em defesa da reiatlvlzação
de princípios declarados, fossem eles tradicionais ou de vanguarda. A
pedagogia desenvolvida por Widmer supunha uma interação entre a criação
européia e a perspectiva dos trópicos e implicava uma espécie de paridade
entre mestre e discípulos, tendo como resultado precoce a criação do ~rupo
de Compositores da Bahia (OCB), em 1966.

A iniciativa de formar compositores baianos, à luz da época, ou seja, 1963,
ano da primeira turma, deveria parecer bastante improvável e remota, até
mesmo do ponto de vista da filosofia implantada a partir da criação dos
5eminários de Música da Universidade rederai da Bahia, em 1954, que se
aproNlmava do modelo de conservatório alemão. Como Imaginar que jovens
recém ingressos poderiam se tornar em poucos anos lideranças do
movimento composicionai brasileiro? [lo entanto, apenas seis anos depois
do início do curso, alguns desses aiunos ganhavam destaque nacional no
~estlvai da Ouanabara de 1969, um evento que se tornou uma espécie de
paradigma para os desenvolvimentos subseqüentes na área de composição
no Brasil. Mão houve antes disso, na Bahia, nada que se assemelhasse a
essa dinâmica de formação e aglutinação de compositores.

Entre 1963 e 1987 Widmer envolveu-se com a formação de 67 estudantes,
dos quais, cerca de 30, transformaram-se em compositores reconhecidos.
Apesar de toda essa atividade, não há comentários na literatura musicológica
sobre um estilo “baiano”. As propostas de Lindembergue Cardoso, frernando
Cerquelra, Jamary Oliveira, Agnaido Ribeiro, entre outros, são sempre
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apresentadas de forma bastante autônoma, veiculando naturezas
completamente distintas, apesar do lastro comum que certamente possuem.

essa é uma questão que toca diretamente no problema da construção de
identidade composiclonal na Bahia e representa um desafio para a pesquisa
analítica voltada para a produção de compositores ligados ao OCB: Quais os
princípios composicionais subjacentes a esse importante movimento? De
que forma tais princípios composiclonals refletem um processo de construção
de identidade?

,~creditamos que o amadurecimento do entendimento analítico da música
de Widmer permitirá apresentar alguns elementos para o encaminhamento
dessa questão, sendo essa uma das principais razões para analisar sua obra.
Tal esforço, portanto, transcende o significado Imediato da obra Individual do
compositor, ou mesmo sua inserção no cenário vanguardista europeu, e
caminha na direção do entendimento da postura de um grupo brasileiro, a
partir da Interação com um elemento catalisador que sempre esteve
interessado em diálogos culturais, em desenvolvimentos orgânicos e em
inclusividade.

[la verdade, essas duas idéias — organlcldade e Inclusividade
(ou relativização) — foram elevadas pelo próprio Wldmer [1988]
à condição de sínteses abrangentes tanto da atividade de compor
•como do ensino de composição:

i~ primeira lei (organicidade) tem a ver com o ato criador, que se
constitui das seguintes fases: conceber, deb<ar brotar, vingar,
vicejar e amadurecer — portanto um processo rigorosamente
orgânico do qual resulta a forma, e o qual também Implica em
podar, criticar InInterruptamente.

A segunda lei (relativlzação) se baseia na relatividade das coisas,
dos pontos de vista (...) Devemos admitir que não se trata mais
de dualismos como ‘ou Isto ou aquilo (...) e sim da realidade
paradoKai do ‘isto e aquilo’. Inclusividade em lugar de
encluslvidade.
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Tomando o percurso de tAildmer no Brasil como objeto de estudo, e
reconhecendo tanto a autonomia quanto a Interdependência de três campos
dlsthtos de dados que marcam esse percurso — o discurso, as representações
de e*alunos sobre o processo de ensino, e as próprias composições —, foi
possível demonstrar como tais sínteses abrangentes estiveram em operação
nos três domínios, angariando credibilidade para a refieMão feita pelo próprio
tftjidmer, nos últimos anos de vida, — Cf. Lima (1999).

Mas o que seria, de fato, organicidade na obra musical de VJldmer? Mão é difícil
apontar linhas de desenvolvimento que atravessam as quatro décadas de
produção. Talvez a mais aparente delas seja o cultivo de um ambiente propício
para a elaboração e derivação motívicas, emoldurado por um cenário serial
abrangente que privilegia as operações com pequenos conjuntos, algo que
nos sugeriu a denominação de “tematicismo serial” ou “serialismo motívico”.

Pensando em análise como uma situação de diálogo entre categorias do
observado e do observador, é possível utilizar algumas ferramentas da teoria
pós-tonal como marcadores do trabalho de organização das alturas em tAildmer.
Os processos de derivação motívico-melódica apoiam-se numa utilização
constante dos tricordes (014) e (025) como unidades estruturais mínimas. É
sobre esses tricordes, e sobre os conjuntos mais comple><os que originam —

(0125), (0134), (0347), (0145), (0235), (0136), (0257), (0135), (0358),
entre outros — que as idéias temáticas vão sendo desenvolvidas. Tal
procedimento é constante desde o início da década de 50, apesar da
diversidade considerável que o resultado das montagens apresenta, ou seja,
do interesse paralelo em inclusividade , da busca da sinergia entre
desenvolvimento orgânico e relativizações constantes das lógicas construídas.

EH. 1

op. 6- suiie for piano (1951) op. 2. Àrgovi& Quinlet

.4 L~—’ 0145 i _______ ~ •-_ : ‘:°:;:~°:~:~.
(0235) (0125) (0125) (0125)
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(ji~~1~’~’ I,~. .~. ‘fl—~s~..~i — ,
(0(4)

(014) (014)... (025)4(025)...

op. 23 Parliia II - Louré (1962) op.?S - Cerimorsy afler a Ore raid (1962)
‘ ‘

~— Is II— • ~—

‘~hft~s_.~_ 1
(0123) (0145) (0347) (0123) (0347) (0(45)

op. 34- Ave Maria (1962) ep. 33. Concerto (1965)

e • lis L..’~. ~ ,4’- -ull_ - ~ -~-‘~• --(025) (025) + (014) (0134) (014) (01234) (01234)

op. 37- Ludua (1966) op. 70- Prísnias(1971)

~. II— ‘ ~

~ (02357~025.. • • (0123) (0347) (0145

• — ‘ b. —

op. 63 Quiatelo II (1969) op. 80- Trilearma (1973)

bt ii— — L.4 . - e • • 1 IL —
(0145) (0167) (0(45) (014+025) .___________

op. 64. Sinopse «970)& op. 93 -Trégua (1976)
pa~• • •à e *e ‘ ;• ~

~ — ~S1~~95I~S

e) (013+013) (014) (014) (013) (0123) (0(45) (0(34) (0235) (025...)

op. 102 .I9nis(i978)b op. 124 -Gira Estrela (1980)
\I e •

~ L.i ~ 1 — l(•
~,_ L.. It— ~, •&~ V~fr •“z~ •

(025+025...)

Encontramos em peças como a 5uite op. 6, Gráfico de la Petenera op. 21 e
Concerto op. 55 um ambiente serial livre, onde os motivos vão construindo
conjuntos complexos sem uma preocupação definida com relação ao
agregado. Já em peças como Ceremony after a fire raid op. 28, Partita II op.
25, 8loco 1 op. 27, Prismas op. 70 e Quinteto II op. 65 há uma delimitação
do trabalho motívico por uma série de doze sons, mesmo sem uma ênfase
pronunciada em aplicações sistemáticas de operações dodecafônicas.

A f\ve Maria op. 54 ilustra uma técnica de imobilidade harmônica, através
da valorização de pequenos gestos que simplesmente são repetidos durante
a peça. O Divertimento III - Coco, op. 22, marca o início da aproximação de
materiais oriundos de culturas locais, e a ênfase diferenciada concedida ao

op. 9. Parliia 1(1959)

~ i
op. 21 - Grafico de Ia Peteflem (1955-1960) op.22 C&o (1961)

a ~

(025+025...)
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tricorde (025). Trégua op. 93-b apresenta um ciclo de transformações
contínuas unindo segmentos de série. 5inopse op. 64 parte da abordagem
do agregado como totalidade Inicial da qual vão sendo dehneados alguns
contornos específicos. ~m Vértice op. 112, o agregado é atingido por
sucessão de terças. Cosmofonia II op. 162 faz uma apresentação melódica
do agregado, dividido em duas metades.

As estratégias seriais são uma constante na produção widmeriana, embora
o reconhecimento dessa tendência seja pouco freqüente. É inclusive
compreensível que a atenção recaia mais facilmente sobre o atrativo das
interações, daquilo que se convencionou chamar de ecletismo — uma
combinação de pesquisa tímbrica, te≥<tural e de intensidade, sotaque
regionalista, veio referenda Usta e tradição tonal —, mas não podemos deb’~ar
de observar que todo esse edifício está apoiado em procedimentos seriais,
ou melhor, motívico-seriais.

A idéia de organicidade em Widmer envolve, portanto, o nível mais superficial
do trabalho motívico propriamente dito, e níveis mais remotos de referência,
que incluem uma diversidade de entidades mais abstratas com relação à
superfície, tais como conjuntos mais compie≥~os originados do trabaiho
motívico, formações escalares e sistemas criados pela combinação dessas
formações, séries dodecafônicas e ciclos de transformação serial. A cone>ão
entre esses dois níveis do planejamento composicionai comporta uma série
de estratégias de grande interesse para o entendimento do pensamento
composicionai widmeriano.

A descoberta de um período de atividade composicionai em que Widmer
privilegia estratégias octatônicas, a partir do início da década de 80,
representa uma oportunidade significativa de aprofundar o entendimento
dessa dinâmica composicional que envolve superfície e estruturas de
referência, propiciando um momento de ressignificação do par conceitual
organicidade-relativização. A identificação de cerca de vinte obras com
orientação octatônica — vide tabela — oferece um vasto campo de dados
ao analista, e representa uma espécie de síntese do trabalho composlcionai
realizado em etapas anteriores.
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Tabela 1 — Peças com orientação octatônica

Concerto para clarineta e plano op. 116 1979

Sonata ‘Monte Pascoal’ op. 122 piano solo 1980

Duo op. 127 para violino e piano

4 estações do sonho op. 129, 2 fi /cordas 1981

Quarteto Vi op. 130

interface op. 135, p1 quarteto de cordas 1982

Sertania op. 138 (Sinfonia do sertão) 1983

Sinfonia A op. 139 (Médio São ~rancisco)

Utopia op. 142 para conjunto misto

Trio op. 144 para ci, ceMo e piano 1984

Concerto op. 147 para Cb e Qrq. 1985

Concerto op. 148 para ~g e Orq.

Paisagem baiana IV op. 149, fi, vn, via e vc

Quarteto Vil (AmabUe) op. 157 1986

Cosmofonia II op. 162 para violoncelo solo 1987

8rasiliana, Trio para fl. vc. e cravo, op. 166 1988

Toadas dos remeiros do 5.Francisco opl68

Meues Njavierheft, op. 170

ich liege, Merr, in deiner hut op. 173, órgão 1989

A elaboração desse conjunto de obras de orientação octatônica surge no
período de maior maturidade do compositor, enquanto que as e≥<periências
motívico-seriais estão presentes desde o início de sua produção. Mão há,
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todavia, oposição entre as duas direções. Widmer descobre que as estratégias
octatônicas poderiam absorver uma grande parte dos recursos desenvolvidos
anteriormente, garantindo uma riqueza de Interfaces com uma diversidade de
conteMtos — tonais, atonais, modais, pentatõnicos, he≥~atônicos —, além do
diálogo com elementos originados das culturas locais. A elaboração do “mundo
octatônico” também não impede, até mesmo estimula, a manutenção da aliança
com os recursos de indeterminação e os gestos colorísticos.

O resultado da riqueza de interfaces dá origem a uma deliciosa contradição. A
possibilidade de relativizar as coisas, inclusive os sistemas de referência, cortejada
desde o início da produção composicional e reforçada pela má≥<lma heterodoKa
do OCB (1967) — “em princípio, estamos contra todo e qualquer princípio
declarado” —‘ havia acontecido até então através de hlbridização de
procedimentos. Com o desenvolvimento da solução octatônica, a hibridização
passa a estar embutida no próprio sistema, garantindo uma coerência e unicidade
Inquestionáveis, sem que se precisasse abrir mão da ambigüidade e de suas
sutflezas.

As Construções Octatônicas : Trê5 exemplos

Concebidas como agentes de fie>dbillzação, as estratégias octatônicas desenvolvidas
por Viidmer contilbuem para instaurar uma dinâmica entre o nível mais e<plícito das
escolhas realizadas—superffcle—, e o nível dos phncípbs e antedpações construídos
como apoio para tais escolhas — a estrutura. [los três e≥<emplos a serem
inspecionados, ilustraremos maneiras distintas de fazer frente a esse desafio
composicional, ora demarcando seções através da ênfase numa determinada
formação escaiaroatônica, tal como na 5onata op. 122 para piano solo, ora investndo
na intercombinação de segmentos escaiares orlundos dos três formatos octatônicos
(vide b<. 2), Concerto op. 116, ou então, como nas 4 btações do 5onho op. 129,
parUndo de uma entidade composicional hibrida — a bifonia —, que frmnciona como
referência estruturai derivada de um formato octatônico e como elemento ciaramente
visível da superffcie.

E~. 2
ti a

4. ~. — ~. — — ~_

5onata op. 122, Monte Pascoal
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Essa peça adota um modelo formal clássico, permitindo uma abordagem
comparativa do universo octatônico de Widmer com relação às soluções
tradicionais. Vemos que a e><posição pode ser dividida em quatro seções —

c. 1-11 (primeira assertiva temática), c. 12-23 (ampliação temática e
transição), c. 24-32 (segunda seção temática), c. 32-43 (codetta) —,

integradas por um desenho dramático e por consistência de sonoridade.
Quais ãs lógicas engendradas como suporte para o esquema formal e para
a integração das partes em um todo?
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Mum primeiro nível, verificamos que o trabalho motívico funciona como uma
espécie de tecido da consistência sonora apresentada, envolvendo relações
de derivação mais ou menos diretas, como as que conectam os gestos do
início da peça, e também remotas, como o materiai da segunda seção
temática. &é onde vai a coerência do artesanato envolvido? haveria uma
lógica composicionai unindo o gesto de “terças furiosas”, c. 27-29, ao início
da peça?

Vara responder a essa questão de forma adequada é preciso acompanhar o
trabalho realizado na seção iniciai. Um mapeamento das formas motívicas
enquanto ‘prime forms’ nos revela como do tricorde inicial, (si,ré,dó#, 013),
vão sendo produzidas idéias melódicas que projetam duas tétrades — (0235)
e (0136):
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b~. 4

c.I o.4 c.7 c.9 cIO cii 1 c12 c.21

1 — •_ —
~ , “a

t~_ SSSH_s1 ii— ii—.’ — ali—
ti (013) (0235) (0136) (0235) (0l3~ (0136) (0235) (0257)

~ c.23 c,24 c.24 c.25-26 ~ c.27 0.27 c.30
a

~ L..Il— ‘ ± . ±.~ ,.1~d±fa — — 611— — e —

•~ (0236) — (01347) (0146) (01358) (02358) (0135+0135)

(0135)

‘~ c.38-40 c.42 ~
,— “1.11—

~ (01357) (0268)

Os elementos podem ser agrupados revelando a utilização de uma única
coleção escalar octatônica — fá-mi-ré-dó#-si-sib-soi#-sol-fá-mI-ré, (t?). É
como se os motivos deslizassem sobre a escala. Além disso, o tratamento
espacial das formas motívicas é feito valorizando a simetria como
procedimento organlzacional. Trabalho motívico e planejamento espacial
desenvolvem uma Importante sinergia ao longo da e><posição.

EK. 5

a) b)

s ——
~. . .~_ ~ — ~

(0136) (0136)

[sses Insights são importantes para entender o que acontece no c. 25-26.
O que vemos nesses dois compassos é uma estrutura também simétrica,
reunindo dois formatos octatônicos distintos, (t2) e (tO), em torno do ei><o
fá. Ou seja, a solução composiclonal que dá suporte à segunda seção
temática, garantindo simultaneamente continuidade e contraste, repousa
sobre a montagem de uma dinâmica estrutural, que amplia as possibilidades
iniciais. O nível do trabalho motívico apoia-se nesse nível mais abstrato de
formações escalares e montagens estruturais.

Logo veremos como a lógica de operação utilizada no início, a partir de apenas
uma coleção escalar se altera com a duplicação da estrutura de referência.
Antes disso, vale a pena observar que, do ponto de vista das alturas, a
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continuidade é mantida graças à permanência em operação da lógica
octatônica e da simetria espacial como critérios organizacionais — fatores
que se relacionam entre si —, e que o contraste é conseguido graças à
ampliação dos elementos disponíveis, à compie≥~lf1cação harmônica e
intensificação dramática daí decorrentes.

Com isso em mente, podemos entender o trecho c. 27-29 como uma
conseqüência do novo espaço estrutural aberto pela montagem das duas
coleções octatônicas emparelhadas simetricamente em torno de fá. A
superposição de terças obedece rlgorosamente às possibilidades oferecidas
pela estrutura ampliada. A formação dos acordes arpejados da mão direita e
esquerda está Intlmamente associada às novas possibilidades criadas pelo
contlnuum entre as duas formações escalares e apresenta uma outra maneira
de projetar esses formatos, não mais através de segmentos escalares onde
predominam elementos contíguos tal como na seção Inicial.

E~. 6

a) 12
righthand

4 ~‘. ~s II— — - tia t2to

Iefthand v a

4 , ~. #• • — ti a • — — z
b) (-4) (+4)

4 1bw ~.~c)vp•_
(01358) (02358) (~0) (-7) (-3) (+3) (+7) (+10)

A Idéia de “dIstância tonal’ que caracteriza o trabalho composicionai na sonata
clássica é ressignificada no universo octatônico. A distância é alcançada pela
diversificação da estrutura de referência, e pelo trabalho motívico que
acompanha esse processo. Já na transição, formatos derivativos como
(0257, c.21) e (0256, c.25) relativizam as tétrades iniciais. [la segunda
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seção temática aparecem as tétrades (0155, c. 24) e (0146, c. 25-26) e
os pentacordes (01358, c. 27) e (02358, c. 27), estes, decorrentes das
terças superpostas.

[sses novos formatosJá não reproduzem diretamente a lógica dos segmentos
escalares octatônicos, apresentando uma liberdade maior, e e>4ibindo novas
lógicas de concatenação dos elementos, agora dispostos em estrutura dupla.
Sendo ãssim, vemos que a Intensificação obtida com a montagem de duas
coleções escalares octatônicas acaba relativizando o próprio modelo
octatônico, introduzindo segmentos tipicamente diatônicos, como é o caso
da tétrade (0155) — fartamente utilizada por Wldmer como idéia motívica
básica em peças de período anterior. O acúmulo dessas estratégias permite
gerar o curioso parado≥~o composiclonal a que nos reteríamos anteriormente,
um ecletismo construído com organicidade, de dentro para fora, e não através
da colagem de materiais divergentes.

Não nos parece casual que a Sonata adote como subteKto a questão do
descobrimento do Brasil, e mais especificamente, a narrativa épica de uma
travessia oceânica saindo de Portugal e levando ao avistamento do “Monte
Pascoal”, na Bahia, objeto do segundo movimento. O trabalho estrutural e
organiclsta descrito anteriormente dialoga intensamente com uma
narratividade associada à peça. O caráter motórico que domina a e~poslção,
a doce irregularidade dos ritmos (3 contra 2), e o formato de arco dos
motivos, lembrando ondulações, remetem a essa narratividade. A eNposição
da 5onata projeta a dramaticidade da própria travessia, e seu espírito de
aventura.

Desse ponto de vista, a marola inicial, c. 1, e a eNplosão de terças da segunda
seção temática, c. 27-29, representam aspectos de um mesmo gesto
composiclonal, ambos inseridos numa narrativa que mimetiza a travessia
dos portugueses. O desenho formal da eMposição coloca em jogo um processo
de intensificação que encontra um clíma~ nas terças do trecho c. 27-29. A
suspensão do acompanhamento motórico que ocorre a partir do c. 52,
assinala o início da codetta, e garante a esta seção finalizante um caráter
todo especial, um tanto etéreo e suspenso.
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A codetta realiza uma espécie de síntese do material apresentado. Material
característico da primeira e segunda áreas temáticas são justapostos nos
quatro primeiros compassos: [(si-ré) (dó#-mi), 0235, c. 32; (fá-sib-soi),
025, c. 33; (si-ré) (dó#-mi), c. 34; (sib-soi-iá), 013, c. 35). O que vemos
pode ser descrito como uma interação entre a tétrade (0235), característica
do motivo inicial, e a tétrade (0135), produzida peia conjugação das duas
formações escalares no início da segunda seção temática.

b(. 7
0.32 c.33 0.34 0. 3~

6.• s —

(0235) (025) (0235) (013)

A formação dos acordes arpejados da codetta também pode ser entendida
em termos do continuum produzido pelas duas escalas — (t2 + tO).
enquanto os acordes reproduzem a lógica da montagem de terças, a melodia
evoca o trabalho com segmentos escalares. Mo c. 36 a nota si é atingida
através de lá e láb, indicando que estamos deslizando em (tO). Mas o si é
seguido por dó#, vizinhança característica de (t2), e do conte≥’to inicial. A
partir daí, três cenários distintos são oferecidos simuitaneamente: a) o
primeiro trata de estabelecer as condições auditivas para o retorno ao início
(si-dó# ... ré); b) o segundo é construído sobre o segmento finai de (tO),
(iáb-iá-si-dó-ré-mib-fá), sendo a soiução melódica dominante; c) o terceiro
é um recorte sutU de elementos do primeiro e do segundo, estabeiecendo
uma progressão meiódica he≥<atônica (iá-si-dó#-mib-fá), ouvida
principalmente através da progressão apresentada no c. 42, uma curiosa
formação motívica, que aparece aí pela primeira vez, (0268). Mais adiante,
no terceiro movimento, esse detalhe será transformado em ei≥~o temático.

O t-Pabaiho com as duas formações escalares octatônicas propicia o
desenvolvimento de conflitos entre vizinhanças, dando origem a papéis
melódicos mais densos. A ambiguidade da progressão de si para dó sustenido
ou dó natural na codetta, assim como o próprio conflito entre si natural e si
bemol, c. 36-39, podem ser entendidos dentro do espírito de síntese que a
codetta cultiva. Ma verdade, esses conflitos meiódicosJá ocupam iugar de
destaque na própria e<posição, a partir da transição entre os dois formatos
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octatônicos. Merece atenção especial o tratamento reservado à Introdução
do dó natural, c. 21, ainda no contexto de (t2), como anúncio da
transformação que acompanharia a segunda seção temática. Detalhe e
estrutura aparecem como elementos articulados de um mesmo planejamento
composicional.

Dessa forma, em termos do trabalho motívico abrangente, observa-se uma
polarização entre as duas tétrades apresentadas desde o Início da exposição
como matrizes dos formatos subseqüentes — (0235) e (0136). !sses
conjuntos refletem uma dicotomia presente na própria coleção escalar
octatônica, através da oposição entre a presença de quarta/quinta justas ou
de trítono. Já observamos, por exemplo, como as tétrades (0135) e (0236),
presentes na segunda seção temática, podem ser vistas como formatos
híbridos.

Fia verdade, é possível mapear os principais desenvolvimentos motívlcos
da peça em termos dessa oposição primordial, construindo uma espécie de
taxonomia dos motivos—Cf. Lima (2000). Tal mapeamento acaba revelando
a existência de uma importante dimensão do planejamento composicionai,
calcada sobre o estabelecimento de diferenciação motívica e sobre a
possibilidade de entender certos trechos como mais próximos ou mais
remotos com relação às idéias básicas, num paralelismo evidente com a
dimensão vertical. Um exemplo apropriado dessa “distância motívica” pode
ser encontrado no terceiro movimento da 5onata, que apresenta uma idéia
básica derivada da tétrade (0268), um formato que representa uma região
remota de derivação na exposição do primeiro movimento, sendo na verdade
o gesto cadencial da codetta. A transformação de formatos apresentados
iniciaimente como “remotos”, em objeto de atenção prioritária, aponta para
a dinâmica entre superfície e estrutura na música de VJidmer.

Concertoop. 116

Diferentemente da 5onata op. 122, que inicia com a apresentação de materlai
temático derivado de apenas um dos formatos octatônicos, podemos
perceber no Concerto op. 116 um investimento na intercombinação de
segmentos escalares octatônicos, que, sob a forma de construções
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motívicas, e5tabelecem um nível de intermediação entre superfície e
estrutura. t o que demonstraremos a seguir

Eg. 8

Conbrio .

KlaHne~J7~ií Lri~ r ~ EL

K~Vkr ~ ~,&4~_i 4__j
~ rlr L~ ~ ~ ~ ~ 1~.___i

t j~jj ~ ___

~ J. ~4p~~
9:J J. ~. ~ Li ~ ~i

Já desde a apresentação do tema de oito compassos, o Concerto apresenta
uma lógica cativante, que aparenta simpflcidade, mas é, na verdade, cheia
de sutilezas. A idéia melódica apresentada pelo piano — duas vozes à distância
de oitava, c. 1-5, com sabor tipicamente nordestino —, eMemplifica esse
ideal sonoro de clareza e simplicidade. Enquanto isso, a clarineta faz um
belíssimo arco com quase três oitavas de âmbito, que soa eMtremamente
coerente e articulado. O problema que esse tema coloca é a arrumação tão
“harmoniosa” de elementos distintos. F’or que soa tão coerente e orgânico?

Má onze classes de notas envolvidas nos primeiros oito compassos e todas
parecem organizados por uma me’sma lógica sonora. [lo entanto, qual a
verdadeira vizinhança superior de dó — réb ou ré? A nota fá tem como
vizinho Inferior mib ou mi? Os possíveis conflitos entre mi/mib, ré/réb, si/sib,
lá/láb são administrados de forma a criarem uma idéia de progressão natural,
de movimento harmônico de uma totalidade, O que está envolvido nesse
Jogo?
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Uma inspeção cuidadosa do material apresentado pelo piano neste trecho,
c. 1-8, acaba revelando dois níveis de transposição do motivo inIcial:

m(O) [mlb-re-dó—fá] lá-si-dó c. 1-5 (der. detO)

m(10)[réb-dó-slb—mlb] sol-lá-si c. 6 (der. deti)

m(5) [láb-sol-fá-sibj ré-mi-fá c. 6-7 (der det2)

O argumento merece consideração. Os três formatos octatônicos estão
envolvidos na apresentação do tema. [les são misturados e amalgamados
numa só conjuntura. Como é que esse trabalho motívico acontece na
clarineta? O c. 1 é derivado do motivo original, m(0), e conseqüentemente
de (tO); c. 2-3 é derivado de m(5), e de (t2); c.3-4 evoca m(10) e (ti). A
partir do c. 5 a clarineta faz sua apresentação do motivo básico.

O modelo e os dois níveis de transposição motívica — m(0), m(5), m(1O)
—, são segmentos escalares que permitem maior ou menor visualização de
cada coleção escalar completa, tal como fios que emergem num tecido.

EM. 9
tO m(0) m(l0) m(5)

- - .llI~ ~ -~ — •~- ~. ~•,- •

Não custa lembrar que todos eles, em suas versões de tétrades, são
conjuntos do tipo (0235). A bem da verdade, a música nos coloca duas
alternativas auditivas, correspondentes aos contornos abai≥o delineados:

&ç. •1o

(0235) • (0136)

4 ~. . — — 1
[-1, -2, +5] [-1, -2, -3)

Ouvindo-se o fá como continuidade do núcleo (mib-ré-dó, 013) temos uma
tétrade (0235). Ouvindo-se o lá, por outro lado, o que emerge no tecido
motívico é a tétrade (0136). O paralelismo enlstente no investimento nessa
dualidade, com relaçãoà5onataop. 122, é evidente. Unindo-se tudo através
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do pentacorde (fá-mib-ré-dó-iá), o conjunto resultante é o (02358), o mesmo
presente na seção das “terças~’.

[m resumo, no plano estrutural um horizonte constituído pelas formas
motívicas, e pelas coleções escalares octatônicas. [la superfície, uma série
de eventos povoando o espaço auditivo, gerando mobilidade, fricções,
encaiNes, fechamentos, aberturas e vários outros gestos ou sentidos.

En. 11
tS 3 .5

~ ± ~± L,Jt•
•‘~‘ • —__-g — — +3 — +5

~O)

~~t• L. • e. — —.
n(O) m(O)

Observando os movimentos melódico-harmônicos utilizados do início até o
réb do c. 4, vemos a instalação de um ei>~o de simetria, que é o fá. O réb5 e
o 1á3 são os eMtremos de um espaço simétrico delineado por tal eiKo. O
e≥Kempio anterior ilustra a relação entre os formatos motívicos e o espaço
das alturas. Vale a pena observar o duplo papel do dó, que pertence a m(0)
e m(10). [lo conte≥çto do primeiro motivo, associa-se ao ré, no segundo ao
réb. A oitava atingida a partir do c. 3 e><pôe essa duplicidade, unindo
elementos aparentemente iguais, embora motivicamente diferenciados.

O mesmo tipo de fricção que acontece entre ré e réb projeta-se na
alternância entre mi e mib. entre o final do c. 4 e o início do c. 5 a fricção
entre vizinhanças de dó e de fá se intensifica: réb/dó ou ré/dó; mi/fá ou fá/
mib. [lo espaço desses poucos tempos entre os dois compassos, o conjunto
[fá-mi-mib-ré-réb-dó, 012345] se estabelece como sonoridade resultante,
apoiado pela base do lá — conjunto total (0123458). [mbora seja um cluster,
o conjunto é apresentado de forma a manter cada vizinhança em seu devido
lugar estamos apontando para o papel exercido pelo conflito de vizinhanças
no p~ocesso de formação de conjuntos mais comple><os. Dessa forma, a
simplicidade dos motivos originais não fica aviltada pelas sonoridades mais
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compIe≥~as que vão sendo originadas. É uma solução composiclonal que
aponta para a dialética entre simplicidade e compie><idade.

Tudo Isso prepara o caminho para a entrada do si no c. 5, que reforçado pelo
ré do violino, corrige a memória do réb e do slb apresentados anteriormente.
Mas essa evocação do conflito não basta. O c. 7 torna e>~piícita a fricção
entre slb e si, e faz Isso de uma forma muito interessante. O sib do c. 7
pode ser referido a m(5), enquanto que o si evoca o m(O). A sutileza é que,
no formato octatônico (t2) que dá origem a m(5), o si é vizinhança natural
de sib. Isso significa que o conflito entre dois segmentos motívicos foi
absorvido pela mesma coleção escalar É uma Ilustração da dinâmica da
estrutura sobre a qual falávamos anteriormente.

[leste ponto do drama em miniatura que o tema representa, o motivo é dilatado
na direção do deslizamento sobre a formação escalar, e>~pondo mais um trecho
da mesma. A Intensidade sforzato, parece querer sublinhar essa articulação.
Ao longo da peça, outras atitudes equivalentes permitirão confirmar esse papei
fundamentai da “negociação” entre formas motívicas e o horizonte estrutural
das coleções escalares. Uma outra perspectiva também pode ser utilizada
para abordar o sentido gerado pela presença do si.

D. 12

— +1+2 (013) + (013)

Vaie a pena observar ojogo de simetria criado por m(O). À terça ré-fá [+3]
equivale a terça dó-lá [-3]. O mib conecta ré e fá. ror essa ótica, verificamos
como a chegada do si atende à e≥çpectativa da simetria estrutural apontada
no e>cempio. Aliás, a valorização da simetria através de construções motívicas
se manifesta em diversos pontos da peça, e se multiplica através de vários
gestos:
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Ex. 13

m(O) m(9) m(6) m(3)
+3 +2 — mQO) 1 _________

~? -3-2 10~~ — s —

4

~: —11—1 ~‘ :~ii—
- -

Ao longo do primeiro movimento, o motivo inicial é ampliado peia inciusão
de notas, sempre mantendo a fidelidade aos formatos octatônicos. frsse
processo de comple~ificação horizontal do motivo, que se articula com um
planejamento cuidadoso de níveis transposiclonais, cuimina numa
apresentação do agregado, articulado motivicamente. flão é uma série
quaiquer, e sim um transformado motívico que combina os formatos (ti) e
(t2).

Ex. 14

Li t2

‘ 1’. ~ es
— ~s ~ 5

As Quatro Estações do Sonho op. 129

Lssa obra, composta em 1981, é, na verdade, um concerto duplo para duas
flautas e orquestra de cordas, reunindo quatro movimentos que podem ser
e≥~ecutados isoladamente, em pares, em número de três ou integralmente
em diversas seqüências, aludindo à diversidade das vivências relativas a
estações do ano nos hemisférios norte e sul.

estampada na capa do original da partitura aparece uma referência do próprio
compositor a uma ferramenta composicional utilizada na peça: a bifonia. De
forma genérica, trata-se de um modelo motívico a duas vozes — duas tétrades
do tipo (0i36) progredindo da oitava para o uníssono —, que adquire
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Importância considerável para Wldmer na década de 80, estando presente
em obras como o Duo para violino e piano op. 127, Sertania op. 138, Sinfonia
III op. 145 e o Quarteto ,imabiíe op. 157. 5ltua-se a meio caminho entre
superfície e estrutura, pois apresenta material diretamente audível na
composição e ao mesmo tempo velcula uma Idéia da disposição estrutural
das alturas, na verdade, um formato octatônico incompleto. O motivo básico
da bifonia tem forte sabor modal brasileiro, aparecendo na música autóctone
do Mordeste. Além disso apresenta uma enorme plasticidade, podendo
rapidamente ser transformado em coleções mais comple≥<as.

EM. 15
ri

a.

Observemos inlcialmente o trecho c. 7-9. O que parece um Jogo
Indeterminado, e~<plorando o cromatismo total de forma não sistemática, é,
nada mais nada menos que a própria bifonla, apresentada em dois formatos
distintos:

Ex. 16

Flute 1

FIn~e

Presto J 120
A S

t)

A

~fryi~L1 -_

c~ï~;~
ff
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EM. 17

u,-9
O primeiro diagrama mostra como o desenho de superfície é uma pequena
variante da bifonia fundamental. A polaridade entre soi/dó# vem assinalada
com uma pequena seta. Meste formato da bifonia, também ganha relevo a
relação de quinta ascendente/quarta descendente, sol/ré. Vale a pena
observar que o ré é a única nota que não estaria incluída no formato
octatônico (ti), que acompanha o contorno da bifonia: sol-fá#-mi-ré#-dó#
dó-sib-Qá)-sol. Trata-se, portanto, de um “ornamento” acrescentado. Mais
adiante na peça, c. 32, aparece uma formação escalar que reitera a presença
desse ré natural, gerando uma espécie de fricção entre octatonia e diatonla.

isso sugere, mais uma vez, que a concepção octatônica adotada permite
alusões ou referências a conte>ctos aparentemente “e>~ternos” a partIr de
modificações sutis no desenho motívico — que é mantido ao longo da peça
como agente gerador de estrutura e não apenas como sujeito de
transformações planejadas alhures. Mão significa que dois universqs distintos,
octatonia e diatonia estejam sendo confrontados e>~ternamente, e sim, que
uma “deformação orgânica” da octatonia criou uma implicação de dlatonla.
A diferença entre essas duas maneiras de interpretar é fundamental.

O sistema octatônico do qual falamos neste trabalho não pode ser concebido
como “sistema harmônico de referência”, guardando uma certa autonomia
com relação ao trabalho motívico-melódico, ou com relação ao planejamento
espacial. Interpretações que não busquem integrar intimamente esses
parãmetros estarão certamente deiMando de entender algo valioso para a
música de Widmer. O que temos acompanhado éjustamente a construção
de uma entidade sistêmica abrangente, que assume a responsabilidade por
vários parâmetros composicionais simultaneamente, algo que desenvolve
uma proKimidade acentuada com relação às estratégias composicionais
associadas ao conceito de Orundgestalt, tal como apresentado por Epstein
(1979) e Meff (1995).

#s~~ —

ti
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Os cinco compassos iniciais da peça podem ser visualizados como estrutura
espacial simétrica e como derivações octatônicas nos gráficos analíticos
abai≥~o:

E~. 18

a’)
a) 1 2. 3. 12. ii. ia. 19.20.

a * — e

L,.r[’’frjL’_f~ 1s IIfr_~~..llitS 1z..IZ
7. 8. ~ IS. 13. 14.

6. 5. 4.

b) 1. 2. 3. 9.

~gs — — lis

.J e 4_~‘Jf! fl~e e
6. 5. 10. li. 12.

Síntese das observações analíticas

1. A identificação de estratégias octatônicas (compasso a compasso, moUvo
a motivo, nota a nota), permite reveiar iógicas e astúcias composicionais
diversas, compondo um quadro interpretativo capaz de acionar uma série
de vetores temáticos, tecendo uma rede de coneKões entre superfície e
estrutura.

2, O nívei estrutural está sujeito a uma dinâmica. não cabe portanto a oposição
superfície/estrutura em termos de mobilidade versus estaticidade. Assim
como a superfície, a estrutura também pas~a por transformações. A escolha
de elementos presentes na superfície pode ser relacionada tanto a
configurações estruturais — p.e. duas coleções escalares simétricas em
continuum — como a maneiras de acioná-las — p.e. montagem de terças,
ênfase sobre uma determinada região da coleção escalar.

3. Tanto a estrutura como a superfície geram um determinado espaço,
constituído pelos elementos envoividos e pelos intervalos entre eles. As
formações motívicas habitam ambos. A noção de simetria espacial é
empregada tanto no nível estrutural quanto no nível da superfície.

4. A diversificação de montagens estruturais e o processo de transformação
e elaboração motívica criam Identidades distintivas para determinadas seções
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das peças analisadas, fiJncionando como indicadores de distância tonal (lato
sen5u) ou motívica, e ainda como marcadores formais.

5. A diversificação de montagens estruturais e das lógicas de coneMão superfTcie/
estrutura implicam diversas vezes em transformação do referencial octatônico,
apro~Umando-o do universo he<atônico, diatônico, modal ou do agregado.

6. Como essas apro~<imações surgem de transformações “internas” do
próprio referencial octatônico, prevalece um sentido de organicidade e de
unidade, e não de Justaposição, ecletismo ou non-sequitur. Essa
maleabilidade de sistema estabelece uma cone≥~ão entre o espaço
“autônomo” da construção musical e as vibrações do conte≥~to cultural
brasileiro.

7. A diversificação de formas motívicas constitui aspecto fundamental desse
processo de transformação do referencial octatônico. A construção de
conjuntos compieMos acompanha de perto o processo de elaboração e
transformação motívica.

8. A formação de verticalldades demonstra uma vinculação estreita com o
universo motívico-temático. A disposição espacial simétrica de acordes
(muitas vezes projetando formas motívlcas básicas) é uma importante
estratégia composicional.

10. A dimensão da condução de vozes também reflete o trabalho motívico
e as coneMões com o nível estrutural — p.e. através da bifonia.

11. Os encadeamentos com fundamentais à distância de trítono são
privilegiados em diversas oportunidades, e refletem um aspecto distintivo
da organização octatônica.

12. O conflito de vizinhanças é um dos processos melódicos (com
conseqüências harmônicas) mais importantes nas peças analisadas e eqüivaie
à Intercomblnação de segmentos escalares no nível estrutural. Outras
estratégias freqüentes são: o preenchimento melódico cromático, a simetria
em torno de um eb<o, e a ruptura — onde uma determinada nota interrompe
uma lógica criada pelo início da formação melódica, tal como no motivo
(01234, lr?rl,+2).

240 Paulo Costa Lima



13. riementos anômalos raramente são “gratuitos”, desempenhando
importante papel de renovação da lógica Instaurada, funcionando como
“frestas” de novos arranjos estruturais e de superfície.

Coda

O processo de negociação entre superfície e estrutura remete ao âmbito da
teoria composicional widmeriana, a qual, por sua vez, pode ser entendida
em sentido amplo, não apenas como domínio de manipulações organicistas
e estruturais, mas também como terreno propício para abordar questões
abrangentes de identidade cultural.

As estratégias octatônicas são valorizadas pela plasticidade referencial que
oferecem, podendo absorver procedimentos seriais, tonais, modais, etc., e
evocar simultaneamente contentos os mais distintos — tradição nordestina,
tradição romântica e pós-romântica, naclonahsmo, atonahdade “livre”,
vanguarda do serlalismo estrito, vanguarda dos clusters, fainas sonoras e
indeterminação etc. — mantendo uma atitude de coerência interna e
propiciando Inclusive “diálogos” entre os domínios evocados. rias surgem
como culminância do processo de criação musical em Widmer e promovem
uma ressignificação de diversas características presentes nas etapas
anteriores, tais como, a utilização preferencial dos tricordes (014) e (025)
— agora embutidos nas escalas octatônicas —, o trabalho motívico a partir
de segmentos escalares, entre outros.

A elaboração e o domínio do arcabouço composiclonai baseado em
estratégias octatônicas é uma solução tipicamente widmeriana em termos
de construção de uma identidade composiconai, e reúne atitudes e princípios
manifestados desde a 5uíça (portanto, antes de 1956) a percepções e
descobertas desenvolvidas a partir do contato com a multiplicidade cultural
brasileira. Má uma importante conenão entre esse tipo de construção e a
atitude perante a tradição musical — herdada de WHiy 3urkhard —, a
descrença em futurismos radicais e a atenção dedicada a fenômenos que
abarcam longos períodos de enistência, uma atitude que encontra paralelismo
no trabalho analítico realizado pelo próprio compositor, enfocando cadências,
bordões e falsas relações — Cf. Viidmer (1971), (1984), (1988).
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O compositor do século ?QÇ conviveu com um pressuposto
subjacente a sua criação artística, herdado de várias fontes, uma
delas o próprio ~aradlgma da vanguarda, Amold 5chõnberg, qual
seja, a importância e necessidade Irrecorríveis de criar novos sistemas
composiclonais, dentro dos quais as composições possam
reencontrar a autonomia Informaclonai perdida com o “desgaste”
do sistema tonal. A constatação dá origem a inferências contradltóilas.
Por um lado, caminha-se na direção de promover cada peça a
“manifesto de inauguração” de um novo sistema; por outro,
mantém-se a vinculação com a tradição e com o sistema tonal como
modelo de referência — a ser seguido ou evitado, resslgriificado ou
abolido, pouco importa.

Pensando no percurso composicional de VJidmer, verificamos que esse Impulso
para a criação ou mesmo adoção de novos sistemas sempre esteve presente,
mas nunca desvincuiado do desejo de absorver e ressignificar aspectos da
tradição ocidental — e a partir do Divertimento III, “Coco’~ op. 22 (1961), das
tradições culturais brasileiras —‘ seja como relativização da tendência
“absolutista” Inerente aos novos sistemas, seja peio envolvimento profundo
com as músicas do passado.

Má uma ressonância curiosa entre esta orientação e o lugar cultural representado
pela bahia, onde uma tensão permanente entre tradição e inovação sempre
influiu sobre a produção cultural, estando inclusive na base de uma vocação
ancestral para o humor anárquico e iconoclasta, traço que une num mesmo
arco-íris de gradações, manifestações tão diversas como a poesia de ~regório
de Mattos, o tropicalismo, a simplicidade matreira de Caymmi, as performances
de Carflnhos Brown, entre muitos e muitos e≥<emplos.

Até que ponto as estratégias de Widmer representam uma referência para a
produção de outros membros do c3CB? A tentativa de responder essa pergunta
pelo viés da identificação de influências diretas, não parece muito produtiva, até
porque, a Idéia de anti-escola e de anti-epígono sempre foram centrais ao ideário
do Orupo. Má, todavia, indicações valiosas quando se leva em consideração a
possibilidade do compartilhamento de princípios composiclonais mais genéMcos.
Por e>emplo, através da busca de um terreno de múltiplas referências. Obras
como Ritual op. .102 para orquestra, de Lindembergue Cardoso, mesmamúsica
para piano solo de Jamary Oliveira e Memórias Espirais para conjunto misto de
Fernando Cerqueira, reúnem referências diversas à rítmica do candomblé afro
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baiano, ao minimalismo em diálogo com essa mesma rítmica, e às melodias
ln~nts do Kecôncavo baIano, respectivamente.

De forma mais específica, muitos enemplos oriundos da produção baiana
poderiam ser mencionados ilustrando a adoção da simetria como princípio
composicional. O gesto Inicial de Ritual op. 102 , uma peça construída sobre
variantes de um mesmo conjunto simétrico, Ilustra esse Investimento:

Eg. 19

n eõ~ — II— • —
liee

~ -I 6+ -10 +6 +1 -l -6 +10 -6 +1

~ b) 6-Z41 7-Z12

~ — e • ~ ~ ~ ~— ‘ . ~. ~ — II— ~
ai

Lima Lista dos Alunos de Ernst Widmer

Década de 50

01. Melny Schuhmacher

Década de 60

02. Milton ciomes 16. Carlos Rodrigues de Carvalho
03. Jamary OlIveira 17. liza Costa Moguelra
04. remando Cerquelra 18. Lucemar de Alcântara
05. Lindembergue Cardoso 19. Menry ~ong [oo Chu
06. Rlnaldo Rossi 20. Morst 5chwebel
07. Mikolau Kokron 21. flalph Waddey
08. Antônio José 5antana Martins 22. Luis [duardo

(Tomzé) 23. Maria do Carmo Correa
09. Carmen Mettig Rocha 24. Tuzé de Abreu
10. Camel Abras 25. Moacyr Albuquerque
11. Miguel huertas 26. Antônio Renato [róes (Perna)
12. ~duardo Vieira de Mello 27. Maria da ciraça 5antos
13. Djalma Movais 28. Roberto SoIano de rreltas
14. Rafael Menezes de bastos 29. Carlos Alberto Purificação
15. Myrian I’Sobles &asil 30. Marco Antônio Ouimarães
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Década de 70

Agnaido Ribeiro
Juracy Cardoso
Franklin Oliveira
Daniel Damasceno
Luiz Oliveira Maia
Mondar Valverde
José Maria Preitas (Zeca rreitas)
Ruy Brasileiro Borges
[unice Moura
Sérgio Souto

Década de 80

Lindbergh Pires
Aderbai Duarte
Thomas Oruetzmacher
André Peiágio Bessa
Thomaz Oswald
MansJurgen Ludwig
Dilson Araújo Aives Pei≥~oto
~iclo Rodrigues Sã
Roberto Luís de Castro

51. José Roberto Alves Marftiz
52. Moisés Silva ciabrielfl rflho
53. Wellington comes da Sflva
54. José Coelho Barreto
55. Helder Rocha Leite
56. Dulce Barbosa dos Santos
57. Paulo Chagas Perreira
58. Renato César de Aguiar
59. [rederico Meireles Dantas

60. Angelo Tavares Castro
61. Celso Mendonça de Aguiar
62. MéBo Bacelar Viana
63. José Carlos Carvalho de Mendonça
64. Pedro Antônio de Oliveira Carneiro
65. Almiro Mascarenhas Moura
66. Antônio remando Burgos Lima
67. Cícero Alves de Almeida [ilho

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50. Paulo Costa Lima
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31
-_mao e contra-mao

[oi ninguém menos que Chopin quem recomendou
dei≥~ar a mão esquerda agir de forma intransigente
e infle>çível “tal como um regente de orquestra” e
dei≥<ar a mão direita fazer simplesmente o que
quisesse. Os que conhecem um pouco da música
de Chopin sabem como essa recomendação é
importante tanto do ponto de vista da interpretação
como do ponto de vista da concepção musical.
imaginem tai conselho apflcado à música de Bach,
ou a um toque de candomblél

[lo entanto, para a tradição homofônica que surge
com a Escola de Manheim e frutifica em Mozarts e
Ilaydns, a perspectiva de Chopin é um sinal de
maturidade. Liberados da tentura poflfônica, os
compositores clássico-românticos precisaram criar
outros níveis de ambiguidade e de diversidade, não
mais entre vozes semi-autônomas. Por um iado,
houve o investimento no vocabuiário harmônico, por
outro, o investimento na diversificação rítmica, sendo
O tal conselho um dos aspectos desse processo.

Mas se o candombié e o samba são umtanto imunes
aos rubatos chopinianos, o mesmo não se pode dizer
da bossa-nova, que juntamente com o jazz, ocupa
lugar de destaque na linha sucessória do rubato
meiódico. A arte de João Oiiberto tem sido bem
essa, uma herança de Chopin, e ao mesmo tempo
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sua relativização através da referência ao samba. A voz adquire a liberdade
da mão direita, e o violão encena a tal inflenlbilidade. A solução encontrada
reproduz-se em vozes as mais diversas nos dias de hoje, embora seja uma
arte difícil escolher e acalentar os contratempos, as resoluções fora de hora,
e toda uma sensação flutuante que se transmite ao ouvinte. Assim como
em Chopin, ouve-se a tansgressão da norma e ao mesmo tempo a própria
norma, unha e carne de um mesmo efeito sonoro. [lo caso de João, o tal
intimismo que todos os comentadores comentam, talvez seja apenas o
melhor pano de fundo para as tonalidades discretamente berrantes que seus
deslizes proporcionam ao ouvido.

Para os interessados, aí está um eKemplo de diálogo entre identidades
culturais distintas. 5e foi possível combinar samba e Chopln, então talvez o
futuro nos reserve adoráveis combinações de pagode e dodecafonismo, ou
seja música atonai utilizando democraticamente os doze sons da escala
cromática, porque em termos de rock, 5arnabé já fez. A Bahia, que dá
régua e compasso a muita gente, também misturou Chopin e baianidade
em muitas coisas do pianista Carlos Lacerda, e e<periências atonais/seriais
em namoro com materiais brasileiros marcam a obra de remando Cerqueira
e Lindembergue Cardoso, entre outros.

5e os rubatos de Chopin eram de fato indicações de relativização do tempo
(há quem sustente que eram apenas indicações de alternância nos acentos
do compasso), então eles eram bem mais do que isso, eles prenunciavam o
fim da e><pectativa de pulsação regular, e o território ine>~piorado das
construções rítmicas que o Século ?QÇ desbravarla a partir de Stravinsky.
enquanto isso, na Bahia...
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32
-_anali5e, legitimidade e interpretaçao

De onde surge a legitimidade do ato analítico em
música? A questão, que reúne uma série de ângulos
distintos, envolve diretamente o pólo da recepção
das análises — seu destinatário —, aquele que
convalida o ato analítico dando-lhe atenção e trela...
Tudo indica que esse receptor estabelece algum tipo
de confronto entre o discurso que está sendo
oferecido e o objeto de escrutínio, O receptor mede
a coerência e a justeza das ferramentas utilizadas
(com os critérios que dispõe). Má uma série de
variáveis envolvidas nessa operação availativa. Mas
é aí, nesse ponto, que a verdade da análise (ou sua
mentira convincente) ganha alento e força. essa é
uma Instância de apropriação do ato analítico, o lugar
de processamento da informação produzida, e
também a etapa em que se torna possível perguntar
pela natureza da avaliação realizada pelo receptor. O
que equivale a perguntar pela natureza do ato
interpretativo realizado. Os critérios da avaliação são
os critérios da interpretação empreendida.
interpretação que incide sobre outras previamente
realizadas e a ele, receptor, remetidas.

essa observação vale tanto para a busca de um
modelo que e~pilque conteúdos latentes na
organização das alturas, como para a percepção de
que há um vínculo de pertencimento com relação
ao espaço sonoro (musical, mental, simbólico...)
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criado, por e≥<emplo, pelo Mino de Mosso Senhor do Bonfim — na Bahia. ~m
ambos os casos — e também no caso do intérprete que busca sua melhor
performance — há operações interpretativas em andamento, unindo receptor,
mensagem, código, memória, e~<pectatlvas... Para Matten (1994, p. 9) a
interpretação é começo e fim dos processos de entendimento musical:

A variedade desses processos se estenderia do reconhecimento
de padrões (uma pista sobre a Intencionalidade por trás da obra)
à reconstrução de um estilo; do processamento de relações
musicais à adoção de seus correlatos e≥~presslvos; da energia
cinética transmitida por uma performance à especulação abstratá
provocada pela contemplação de uma obra.

Mas, o que vem a ser uma Interpretação? Oõran Mermerén (2001, piO
11) faz um ievantamento de conceitos e idéias associadas à ‘geografia’ da
Interpretação: 1. interpretação tem a ver com significado; 2. facilita o
entendimento [envolve resolução de problemas, enigmas etc...]; 3. tem a
ver com Intencionalidades; 4. Implica e><plicação; 5. aciona uma ambigüidade
entre processo e produto [o sentido de interpretação em processo seria
diferente daquele de interpretação como resultado]; 6. Interpretação sempre
envolve aplicação; 7. pressupõe a verdade (daquilo que está sendo
interpretado); 8. pressupõe a verdade (da Interpretação); 9. pressupõe a
eMistência de normas; 10. requer habilidade e talento; 11. guia os caminhos
de ação.

A legitimidade de uma análise seria, dessa forma, a legitimidade da
Interpretação realizada.
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33
garçom!~

Numa mesa de bar fictício, alguns amigos discutiam
o futuro da música na bahia e no mundo, sufocados
de vez em quando peio som altíssimo, ejá um tanto
trincados peia cerveja. Quantos anos ainda vamos
ter de aturar esse malabarismo chulo de vai, vai,
vai, vai descendo, que do ponto de vista da música
não é nem maiabarismo, nem chuio, é apenas um
saco? Você sempre faia com esse arzinho de elite
baiana, tudo bem, pode ter saturado um pouco, mas
você esquece que esse é todo um processo de
libertação, uma sincronizada reação de superação
étnica. Aí tô fora! Meu amigo ~abi, um verdadeiro
príncipe da percussão da 5ahia, aquele, quejá contei
que toca percussão em banda de carnavai ouvindo
outra música peio waiky-man (e quem quiser
experimente fazer isso, é mais dificli do que o teste
para entrar na sinfônica), ele olha com desdém
algumas dessas músicas baratas, que não têm a
nobreza nem o valor musical do universo dos toques
de candomblé; a raiz africana é muito, muito mais
que isso. Vocês não falaram do principai, esses
saracoteios lânguidos são e,çtremamente lucrativos,
dão dinheiro e projetam a imagem da 5ahia lá fora,
está muito melhor agora do que quando
importávamos as bobagens. Isso é verdade, mas é
também um dos maiores problemas, hoje em dia
todo mundo lá fora pensa que baiano é especialista
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em dança da bundinha (até em congresso de engenharia), e esse aspecto
de libertação étnica acaba servindo mais aos grandes empresários do que
ao povão, e o que ~zer com todo o resto de nossa riqueza étnica (negra,
branca ou indígena)? Ma década de vinte eu [a a itapajipe cantar “São Paulojá
ganhooou foi na regata, Vitória e itapajipe arrastaram iata”. Você é veiho
hein, meu? Além disso, a globalização (lá vem o filósofo da globahzação...),
pois é, del≥<a eu falar, a globalização cria uma eMpectativa de que haja algo
iocal que possa ser projetado, mas essa vaiorização do iocal pode ser bastante
homogeneizadora, só serve o que passa no flitro, e aí você acaba estimuiando
um macaqueamento do iocai; Quem foi que pintou o berimbau? Mão sei.
Quem foi que pintou aquelas pedras na Centenário? Também não sei. Dei≥<a
isso prá iá, precisamos fazer algo peia Bahia... O que, por e≥<emplo? Mão
precisa Ir longe, pegue a percussão, somos um celeiro de grandes
percussionistas, mas o que acontece de melhor em termos de criatividade
aqui na Bahia é um festival com a produção de fora. A área de percussão
(combinada com vozes) poderia produzir coisas novas, artistas capazes de
percorrer o mundo todo com um produto que fosse ao mesmo tempo iocal,
étnico e criativo. Mão seria difícil nem caro manter um pequeno conjunto de
percussão (com jovens seiecionados para estágios de um ano) que fosse
um embiema da Bahia lá fora. Voce não está querendo Impingir uma
vanguarda européia ou americana aqui na Bahia, está? Mão, nada dIsso, estou
falando de batuque, só que criativo, Inusitado, mas já que você tocou no
assunto, Cage poderia ser um refresco eventual para os saracoteios lânguidos.
Mas voltando ao caso, como? Sei lá... talvez um concurso, uma mostra, uma
maratona, para grupos de percussão e voz, incentivando esse lado criativo,
que já ligaria com a poesia e com a dança. Você acha que o mercado já não
faz esse concurso anualmente, dividindo o espaço do carnaval? raz, mas a
pressão do lucro e da comunicação instantânea é forte demais, esse concurso
teria que nascer com apoio institucional, para ser algo educacional e atrativo.
5e a Bahia conseguir unir essa força comunicativa com a riqueza étnica e
um pouquinho de espírito aventureiro aitístico ninguém nos alcança (Cícero
Aives rilho e Sérgio Souto são bons eNempios do que pode ser feito com
coral e voz). Quase todos os adolescentes de Salvador fazem parte de alguma
banda (ou querem fazer), e muitos deles querem dizer algo novo (veja como
adoram o saudoso i~aui Seinas), passar uma nova mensagem, mas como?
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Lies esbarram neles próprios, na ignorância musical dos currículos da escola
secundárla (salvo alguma e><ceção), no que ouvem de forma mais Imediata,
uma cópia canhestra de rock, pop, pagode ou reggae. Pois é, se alguma
coisa fosse criada para incentivar essa palavra nova que precisa ser dita,
mas incentivar mesmo, talvez o bum-bum e as cópias canhestras fossem
superados, talvez a produção violonística de Joaquim pudesse vazar para os
ouvidos que a merecem. Talvez a música de MIlton ciomes voltasse a ser
tocada (Navios Negreiros, com percussão e tudo), com o impacto e a
profundidade que tem, e Deoilndo Ftoes... Talvez aqueies valores espalhados
pelos cantinhos da Bahia (chula, forró, reisado, marujada, samba de roda...)
pudessem dizer que e≥<lstem na mídia, sem apropriações devidas ou indevidas
dos mais famosos. Talvez eu ouvisse mais vezes no shopping a emocionante
Gira Estrela, de Vjldmer, sob a regência de Mamflton Lima, e, quem sabe,
comemorar os 60 anos de Lindembergue Cardoso (30.06.99) com pompa
e circunstância. Talvez, talvez, talvez, quem sabe, POIS ~, quiçá.... ciarçom,
aqui nessa mesa de bar .... traz a conta por favorl
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34
uma patativa

Caro ouvinte, digo, leitor, pode confiar em mim. Eu
sei o que é boa música. Falo com o prestígio dos
que supostamente entendem de música erudita. Uso
a palavra ‘supostamente’ apenas porque o espaço
é curto, a demonstração de cada pensamento ou
tese deve ceder lugar a uma certa hipnose da palavra,
e do meio, que aliás é efêmero.., ouço que a
orquestra desafina um quarto de tom, e o coral
desceu, confie em mim, sei que posso recomendar
a audição do Concerto 8randemburguê5 n. 3 em
Soi maior de J.5.Bach sem susto, é tonificante dos
nervos e da imaginação, e o triste iamento que
alguns cravistas realizam no movimento do meio, é
apenas uma improvisação, não foi reaimente escrita
peio compositor, está Indicado em casos de
depressão ou desinformação moderada e também
para inteilgências raras e pessoas eufóricas, quase
delirantes, meio mundo, como se vê.

5e a ambição for o refinamento, então contraponha
se o Quarteto A caça de Vi. A. Mozart, uma Ução de
simetria e bom gosto, e para impressionar numa
roda de amadores cite a gravação de cilenn Oouid
da 5onata op. 31, n. 1 de 8eethoveri, fale do humor
que o intérprete impõe (ou descobre, ou executa?)
na partitura; outros intérpretes parecem não
en≥<ergar nada disso. Evite mencionar A Truta de
5chubert, está muito conhecida, opte pelo último
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quarteto de cordas, o Quarteto em 501 Maior, melhor ainda que ti Morte e a
Donzela. De Brahms, comente as 5onatas para piano solo, elas são pouco
comentadas, ou a segunda Sonata para celio e piano, os Lieder de Wolf, o
Quarteto de Cordas de Debussy e a 5uíte Lírica de Aiban 3erg. Pronto, você
já tem um guia alternativo de audição para o carnaval.

Confie em mim. Sei, por e<emplo, que há cerca de 130 anos, rrançois Fétis
publicou o seu “novo método para classificar as raças humanas de acordo
com os seus sistemas musicais”. A palavra raça não tinha as conotações de
hoje, e louvemos o emprego do conceito de sistema musical, o interesse
não são os artefatos musicais, e sim, os sistemas. Lsta publicação está na
raiz da criação posterior de uma disciplina cheia de “inerências”
etnomusicoiõgicas, a musicologia comparada. [lo coração da empreitada
vinha a confiança de que não se pode entender qualquer cultura — inclusive
a própria — em isolamento, sendo necessário confrontá-ias para descobrir
o que tem de específico e o que tem de universal. Mora de lembrar o
celebrado Erich von Mornbostel, sempre atual.

roi aí que o estudo da música deu uma pirueta, porque o que seria boa
música, depois das aventuras africanas, depois do susto que a descoberta
de “sistemas” musicais sofisticados e “primitivos” provocou? A boa música
não e><iste até prova em contrário. A erudição é aqueia porta onde não havia
porta, que o poeta nos faia. A garantia de qualidade em música, é
simpiesmente a garanta de que haja música, e esta, a garantia de que haja
gente, mesmo que a raça humana tenha apagado a iuz, e apenas uma patativa
soiitária teça cuidadosamente os raios sonoros de um novo tempo...
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35
qual é de me5mo?

Para Mafíesoli, a época de ditadores sanguinários e
cruéis vem cedendo lugar a uma ditadura
contemporânea mais doce e dissimulada, e às vezes
até mesmo anônima, escondendo-se atrás do
sacrossanto princípio da realidade utiiitarista (o que
não funciona, simplesmente dei><a de eKistir). Com
isso, a faculdade onírica, a possibilidade de sonhar
(e produzir) novos mundos ficaria seriamente
comprometida. No livro ,~ Contemplação do Mundo,
o autor descreve minuciosamente todos os
fenômenos que comporiam essa nova era, marcada
peia predominância de um estar-Juntos característico
de nossos tempos — espetácuios paro<ísticos de
esporte ou de vioiência através da mídia, catedrais
de consumo, fanatismos religiosos etc —, que ao
invés de apontar para o futuro, para uma sociedade
perfeita no porvir como fazia a úitima utopia, se
dedicaria a organizar o presente, concebido de forma
hedonista, como um “conjunto de imagens que, por
acréscimos sucessivos, chegam a constituir uma
consciência coletiva que serve de suporte, ao
mesmo tempo, ao conjunto da vida social e às
diversas ‘tribos’ que dela fazem parte”.

essa nova sociedade representaria um desvio de
tudo que a modernidade construiu a duras penas,
apoiando-se na razão e na ciência, e num modeio
de acumulação progressiva de conhecimento. Todos
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os argumentos e os indicadores que a modernidade construiu para se situar
em relação ao processo histórico estariam definitivamente comprometidos
a partir desse novo ideal “comunitário”.

Casa essas idéias mereçam maior consideração (e parece que sim),
interessa-nos, de forma especial, as transformações que incidem sobre as
formas de discutir e avaliar os produtos artísticos, especialmente a música.
Uma sociedade concebida nos termos descritos por Maifesofl incentivará
produtos artísticos adequados a produzir os tais efeitos tribais e hedonistas,
e desestimuiará mensagens mais comple<as — pelo menos do ponto de
vista do que era a compie≥<idade até agora. O imediato, o emocional, o rasteiro,
passam a e≥~ibir uma utiiidade especial. Não precisamos mais de perpie≥~idade
para entender porque a música de consumo parece piorar a cada dia, a boa
música entregue a avós como Chico e ciii, e a melhor, entregue a bisavôs
como Vilia-Lobos e 5chõnberg, ou seus renitentes descendentes. Na verdade,
boa, melhor, etc., além de escorregadios, são indicadores da modernidade,
do grau de comple≥<idade que os sistemas musicais atingiram, mas nada
disso interessa muito na pós-modernidade, a não ser como degradação
e≥<plícita, como é o caso da música eletrônica e de sua descendente caolha,
a techno. O que fazer? Que música ouvir? Devemos criticar a música ou a
sociedade? Ou ambas? Afinal, quai a crítica pertinente? Que profissionais de
música devem ser formados? A,çé ou não a>~é? As perguntas se multiplicam.
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36
dialogos musicais:
invenção de sons, palavras,
teorias e práticas1

imagine o mundo sem música. (Acho que você pode). Já
não seria possível ninar crianças, ou mesmo ensiná-las a
comprar chicietes cantando o comercial da TV. Ídolos pop:
adeus. O amor e osJovens precisariam mudar de endereço.
As religiões e os mercados perderiam metade dos fiéis.
As rádios estariam ligadas eternamente na Nora do brasil
sem a introdução de ‘O Quarany’. O candomblé se
transformaria num teatro do absurdo. Como ser índio,
tibetano, ou hindu? flão haveria mais culturas? [o que seria
dos antropólogos?] Menhum louvor em cânticos a nada
[adeus políticos e comunicadores] — nem ao Imperador
mais recente, nem ao produto mais novo, ao herói nacional,
à paz mundial ou da favela mais prá~ima — simplesmente
silêncio, e mesmo assim, um silêncio castrado, não
musical. O que seria do silêncio sem a música? Seria
preciso apagar todas as memórias sonoras das músicas
ouvidas e lembradas, ou melhor, acariciadas peia memória
— adeus 9a5 Sinfonias, 5randenburgos, Bachianas,
Pendereckis... Talvez tosse necessário apagar até mesmo
a capacidade de imaginação. Os passarinhos não poderiam
cantar, pois haveria quem imaginasse ouvir música

Conferência apresentada nos 5emlnárlos Internacionais de Música da UrDA, em ~gosto de
2003. Tal foi a formulação que propus para os Semlnárlos, como um todo. Por alguma razão
que desconheço, a palavra Invenção sumiu do temário, resultando numa simples enumeração
dos dois pares de conceitos: som, palavra / teoria, prática. Minha palestra adota o tema
original, sinalizando suas potencialidades.
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naqueles ímpetos de carritilha... De tudo isso, só sei de
uma coisa: num mundo sem música (que às vezes é o
nosso mesmo), seria maravilhoso reinventá-la ou mesmo
redescobri-la..

1. Onde começa a prática composicional?

2. De todas as acepções da paiavra prática — uso, hábito, rotina, e≥<ercício,
apHcação de teoria — a mais poética e a mais interessante é uma das últimas
listadas no dicionário: hcença concedida a navegantes para comunicarem
com um porto ou uma cidade. A prática da invenção é uma navegação.
Mesmo quando se trata de identidades, ou melhor, especiaimente quando
se trata de identidades... Se insistirmos aiém da conta na visão de prática
como aplicação da teoria, perderemos de vista a capacidade surpreendente
que a prática eserce de instigar novas teorias.

3. Além de ser acepção, a navegação é uma encelente metáfora: ninguém
navega sem alguma enperlência prévia de flutuação; e><periência prévia que
bem pode receber a aicunha de teoria da navegação; que bem pode ser o
conhecimento da técnica de construção de jangadas, um modelo descritivo
do comportamento dos astros, marés etc...; ou simplesmente a convicção
de que se deseja ir a aigum lugar (saindo de outro), algo que é tão
imprescindível para a teoria quanto para a navegação.

4. Logo em seguida a esse cenário.surge um nível mais antecedente,
envoivendo o desejo de navegar — matriz tanto da teoria quanto da prática.
O desejo reúne as duas dimensões num todo mais amplo, que pode beirar

2 Parto da constataçao um tanto óbvia, de que para o compositor, quando se pês a compor,

falta música no mundo.. - De forma mais precisa, taita aqueia música que esta a imaginar, ou
que esta apenas coçando; as músicas tem um estágio em que sao coceiras; dai pode serque
passe e nenhuma música precise nascer; do contrário nasce a música e morre a coceira;
morre é maneira de falar, se transforma; donde, vivemos num mundo de coceiras sonoras; de
Bach, de Debussy de Caymmi... Coceiras que os intérpretes tem que reaprender a coçar; e
suUimente vao introduzindo as suas próprias por entre dedflhados e articuiações... E como
todo ouvinte que gosta de aiguma música toma-se parceiro de sua criação, chegando a uma
espécie de identificação com aquilo que reconstrói como protagonista composicionai da obra
— seu eu lírico —, podemos afirmar, que o mesmo vaie para o nivel estésico, o nlvei da
recepçao — coceira pura, digo, semiose.
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a necessidade ontológica: “navegar é preciso . Devemos prestar atenção
especial a esse passo: a visualização dos conjuntos que se quer discutir —

sons, palavras, teorias e práticas — como instâncias de movimentos
abrangentes. Para dar conta da invenção de todas essas coisas não podemos
escapulir do nível do desejo, do nível da construção de signilicações...

5. Mas, ao concluir uma viagem, analisando-se os diários de bordo, descobre-
se que a necessidade de desviar de um iceberg — ou seja, a decisão de
operar esse desvio —, ou o envoivimento numa perseguição de caça a
algumas baleias que apareceram no caminho, ou mesmo aqueles mergulhos
eróticos na costa de uma ilha paradisíaca... nada disso estava presente em
quadro teórico algum, e, no entanto, aconteceram, precisaram acontecer
Lm retrospecto, um analista -conseguirá interpretar tais decisões como
elementos recuperados de uma teoria que só permite visualização a
posteriori.

6. O ato de compor (o ato de inventar), encerra um diálogo entre teoria e
prática composicional. Se uma composição fosse totalmente definida por
alguma teoria prévia, então, o único sentido da análise (da audição, da
interpretação e do ensino...) seria a cone≥~ão com essa Ur-Theoríe. A
possibilidade de múltiplas leituras é a marca da abertura de significação, da
fricção criativa entre prática e teoria, entre autores e leitores, entre te≥~tos e
conte>çtos. Talvez possa se dizer que uma prática composicionai nasce de
alguma teoria composicional (e<piícita ou não), mas, também gera outras
tantas.

“Como se chama aqueia flor que voa de pássaro em pássaro?”
Pabio Meruda.

essa abertura para a significação parece ser uma das características marcantes
da invenção artística. É talvez o que leva Fleruda a construir esse verso
curioso. A idéia absurda faz todo sentido no verso. A lógica da criação, e
especlaimente da música, como observa [~eiier (1979, p. 123), depende
mais da imprevisibihdade do que do caminho Unear e tradicional da lógica
discursiva —se M é ~ aigum Sé M, então?... Para eie, a significação musical
depende para existir, do conflito implícito entre aquilo que é buvido, e aquilo
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que está sendo contradito pelo que se ouve; em outras palavras, da tensão
entre o que o compositor (ou agente da criação) faz, e aquilo que fez o
ouvinte Imaginar que faria. Chama de background o conjunto das e≥~pectatlvas
que um compositor desperta no curso de uma obra, sem realizá-las, e ainda,
o conjunto daquilo que nem foi mencionado como expectativa; e chama de
foreground, o que está de fato na partitura. F\ partir daí, chega a mencionar
a possibilidade de que algumas vezes o foreground suprima (ou mesmo
reprima, no sentido psicanalítico) o background.

7. For mais interessante que tudo isso seja, o que desejamos focar no
momento é a configuração daquilo que poderíamos denominar, com toda
cautela, de razão composicional — uma instância que abrange teoria e prática,
e que responde pela realização das escolhas e pela cristalização de critérios.
Pião se trata de terreno muito ameno. O conceito de razão não é nada
simplório no pensamento ocidental, ralar numa razão composicional não
significa ser cooptado pela incandescência do conceito originário, cujo núcieo
central seria a acepção de razão como guia da conduta humana no mundo.
Feio contrário, essa escolha significa o estabelecimento de um diálogo e de
uma ressignificação, que por sinal, não acontecem sobre algo estável e perene.
O conceito de razão tem sido o lugar de multas mudanças e de reviravoltas
do pensamento.

8. Uma visita à teoria da composição, especialmente à formulação do cicio
de vida composicionai de Laske (1991), constataria que essa razão
composicional estaria de alguma forma ligada ao que ele denomina nível da
idéia/Plano. Pio entanto, é mais do que isso, na medida em que a razão
composicionai se faz presente em cada decisão, em cada circuito de
informação entre os níveis da idéia, dos materiais, das impiementações e da
obra.

9. De um ponto de vista mais amplo, lembrando que a questão remete à
própria essência do fazer arte, há algumas referências que nos parecem
acrescentar alguns ãngulos de visão enriquecedores: a primeira delas vem
da filosofia de Meidegger (1977, p. 50), mais precisamente de sua refienão
sobre a origem da obra de arte. Comentando o par de sapatos de camponês
pintado por Van Oogh, ele observa que,

Invenção e MemórIa 259



na escura abertura do interior gasto dos sapatos, fita-nos
a dificuldade e o cansaço dos passos do trabalhador. [la
gravidade rude e sólida dos sapatos está retida a
tenacidade do lento caminhar pelos sulcos que se
estendem até longe, sempre iguais, pelo campo, sobre o
qual sopra um vento agreste...

para, em seguida, perguntar:

Que verdade é que acontece na obra? ... Que é a própria
verdade para que, de tempos a tempos, aconteça como
arte? A obra de arte abre à sua maneira o ser do ente. [la
obra, acontece esta abertura, a saber, o desocuitar, ou seja,
a verdade do ente... Até aqui, a arte tinha a ver com o 3eio
e a ~eieza, e não com a verdade.

Mais adiante, no mesmo escrito, trata da dinâmica desse processo de
desocuitamento a partir dos conceitos de ‘terra’ e ‘mundo’. O enfoque
heideggerianojá se distancia bastante do atrelamento milenar entre o uno,
beio e bom da doutrina piatônica, onde a estética vai atreiada à razão. Aqui,
vê-se a obra de arte como uma das formas de manifestação da verdade.

10. Outra referência, Adorno:

A idéia de uma tendência histórica inerente aos materiais
musicais contradiz a tradicionai concepção de materiai da
música... A música não reconhece nenhuma iei natural;
portanto, toda psicologia da música é questionável. Tal
psicoiogia — em seu esforço de estabelecer um
‘entendimento’ invariávei sobre a música de todos os
tempos — assume uma constância do sujeito musicai...
As demandas feitas ao sujeito pelo material são
condicionadas peio fato de que o ‘materiai’ é ele próprio
uma cristalização do impulso criativo, um elemento
sociaimente predeterminado peia consciência do homem...
Aquflo que parece ser mera auto-iocomoção do material

260 Paulo Costa Lima



tem a mesma origem que o processo social, sendo
permeado continuamente por seus traços. essa energia
segue seu curso da mesma forma que a sociedade real,
mesmo quando energia e sociedade tornaram-se
totalmente desapercebidas uma da outra, entrando em
conflito.

Nenhum acorde é falso em si, simplesmente porque não
e>~iste tal coisa como um acorde em si mesmo, sendo
cada acorde um veículo do conte≥~to total — na verdade,
um indicador da direção do todo. Mas justamente por tal
razão, a capacidade do ouvido de perceber o que é certo
ou errado é inequivocamente dependente desse acorde
em particular, e não de uma refle≥<ão abstrata sobre o nível
total de técnica...

Pensando nessa dialética entre materiais e sociedade, Adorno Inaugura uma
tendência cada vez mais marcante nesse final de século e Início de milênio,
a convicção de que sociedade e cultura, sociedade e arte não podem ser
teorizadas em compartimentos distintos. Toda a Uteratura sobre a pós-
modernidade converge em algum ponto para essa tendência. Do ponto de
vista de nossa refle≥<ão, vimos com Meldegger uma possível dimensão
eKistenciai da invenção, e agora com Adorno, verificamos que a razão
composicional é razão social.

11. Para compietar o tríduo, mencionamos com bastante brevidade a Idéia
de Lacan3 sobre a possibilidade de fazer correspondência entre as soluções
humanas de subflmação — arte, ciência, religião — e algumas figuras clínicas
da psiquiatria — histeria, paranála, obsessão. essa verdadeira boutade
lacaniana assume interesse porque (de forma mais veemente ainda que as
anteriores) trabalha com o conjunto abrangente de significações que
envolveriam a produção de sons, paiavras, teorias e práticas. Do e≥~lstencial
heideggerlano, e do social em Adorno, passamos para a visão psicanalítica e
pós-estruturalista de construção de cadelas de significantes.

~ Ci Prançois Regnault (1995).
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A~rte, ciência, religião, histeria, paranóla e obsessão pertenceriam a cadeias
distintas de significação, dentro da perspectiva de que a constituição do real
e a produção de sintomas seguiriam um mesmo curso; e ainda que, tal
curso, é estabeiecido a partir de uma relação com a dimensão impossívei do
gozo. O gozo em Lacan, não é quaiquer gozar de esquina, é o gozo absoiuto,
uma espécie de não-iugar na psique humana (um furo como dizem), que
organiza a cadeia de significantes, na medida em que é o Umite do desejo e
do prazer. F\ condição desejante (no nosso caso, o desejo de invenção, de
compor) só pode se estabeiecer a partir do bioqueio desse absoluto vazio
que seria o gozo.

Sendo assim, tal como numa catedrai que se organiza em torno de um vazio
espacial, a arte se organizaria em torno desse vazio gozante, como na histeria;
a religião se estabeieceria como forma de afirmar que o vazio não e><iste,
transformando-o em rituai, em prece obsessiva; e a ciência, apontando na
direção da paranóia, substitui o vazio peia idéia de que e≥~iste uma ordem
simbólica apreensível do universo, ou seja, alguém (Deus?) sabe tudo sobre
nós, e precisamos descobrir isso...

Do ponto de vista de nossa refle≥’ão, o que interessa observar é que a razão
composicional é razão desejante, ou razão gozante. Quando imaginamos
que há uma instância da criação que sabe o que vai acontecer— na música,
por e≥~empio, essa instância parece saber todas as vicissitudes do percurso,
e conhecer nossas sensibilidades e prazeres auditivos —, poderíamos dizer
que aquilo que assume a feição de razão composicional detém o suposto
saber do discurso artístico, e conseqüentemente, o suposto gozar (seja tal
instância encarnada peio compositor, peia cuitura, ou pelo anansta).

12. Lembro ainda do esforço de Merriam (1954) de tentar encontrar em
outras cuituras, o pensamento equivaiente às noções estéticas ocidentais.
Uma das maiores dificuidades é que nos dois conteKtos que ele tomou como
referência (os Basongye da Africa, e os índios fflathead, da América) a música
não podia ser isoiada de conte≥’to, permitindo abstrair anáhses e especulações;
não encorajava a manipulação da forma em si mesma (aparentemente, não
havia quaisquer conceitos verbalizáveis para intervalos, polifonia, Unhas
melódicas, âmbito meiódico, tônicas, etc.); não encorajava a atribuição de
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sentimentos como relações distintas com o material musical, já que sempre
traziam o conte>~to como definição da situação musical. Mais curioso ainda:
a diferença na atribuição de beleza áo produto ou processo artístico. Merriam
investiga quatro palavras potenclaimente ligadas à idéia de beleza entre os
Dasongye: bibuvva = é mais ‘ser bom’ do que ‘ser belo’, o sol é bibuwa, o
coqueiro é bibuwa porque produz comida; daí para biya, que se refere a
ações humanas, uma criança é b!ya, porque as crianças são coisas boas em
si; e daí para kutaala, uma palavra relativamente rara, que é o que chega
mais perto, embora se aplique mais à beleza da água, ou tipos especiais de
água, fiu~os de água, por enempio...; e finalmente kwikyeIa- e≥~pressão de
um ideal de calma e autonomia.

13. Com toda essa Introdução estamos prontos para a força radical da
formulação de Bohlman (1999), segundo a qual “pensar a música” (e eu
entendo essa e<pressão em sentido amplo, pensar e ouvir a música, porque
ouvir música é uma forma de pensar), portanto: “pensar a música, é
basicamente, uma tentativa de garantir controle sobre a mesma, declarando-
a como sua”.

14. isso significa que a razão composlcional é uma razão do pertencimento
(além de ser tudo que já verificamos); e que essa vlnculação é fundante.
Vale observar que pertencimento é uma Idéia biunívoca: pertencer a algo
maior do que si; e possuir algo. A relação de pertencimento em música
evoca a relação sujeito/objeto em Winnicott, ou seja, a idéia do objeto
transicional, que não tem as fronteiras claramente definidas. Ou ainda, a
idéia fenomenológlca de Clifton, de possessão mútua. Isso apontaria para a
percepção de que composição (criação) e cultura são faces de uma mesma
moeda. Significa que o pertencimento é uma navegação (assim como o
e≥~istir no mundo); uma prática composicional.

15. O que acontece com a teoria composicional européia típica da vanguarda
da primeira metade do Século ?Q~, via Schõnberg, por e≥~emplo, é que aliena
a dimensão cultural. Em Zt≤IF, Schõnberg (1994) perscruta as vicissitudes
da Idéia musical, e fecha o círculo da concepção (desta idéia) em três passos
ou dimensões: a) material; b) psicológica; c) metafísica. Quanto à
apresentação, as idéias são vistas como tendo dimensões: a) lógica; b)
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psicológica; c) metafísica. O cultural deve estar em algum ponto entre o
psicológico e o metafísico, mas nada se diz sobre o assunto. O que importa
perceber é que essa supressão só é possível porque está garantido que a
própria música estabelecerá (ou reverberará) um universo de
pertenci mento.4

16. Imaginemos por um momento que as identidades são te≥<tos, tentos
sociais, culturais e comunitários se assim o quiserem, escritos por códigos
os mais distintos, códigos que atravessam nosso corpo quando dançamos,
caminhamos ou escutamos música; que acompanham nossas faias, nossos
sonhos, erros e acertos, comidas, prazeres em geral, inteligências e
espiritualidades. Te><tos onde a significação está dispersa ao longo de toda
uma cadeia de significantes — outras pessoas, grupos, sociedades — e não
pode ser facilmente fiMada. Cia nunca está totalmente presente apenas em
um lugar, mas antes, é uma espécie de constante oscilação de presença e
ausência.

rara ler um te>’to identitárlo é preciso acompanhar esse processo de oscilação
contínua. Uma coisa é certa: não foi escrito (apenas) pelos nativos. Escreve-
se Identidade de dentro para fora, de bai≥’~o para cima (brotando do povo,
sempre que há povo), e de ontem para hoje (como tradição e resgate); mas
com igual intensidade, se escrevem esses te≥4tos de fora para dentro (quando
os de fora dizem o que somos), de cima para bai≥<o (impondo modas e ou
induzindo modelos) e de hoje para trás (relendo e ressignificando tudo com
os olhos de agora) — Cf. Albergaria (2001).

Quando alguém rebola num lugar, outro assobia longe, um terceiro pinta o
corpo, e ainda outró ajoelha e reza, e é esse conjunto de coisas que produz
significação para todos. E mesmo assim, é possível e necessário produzir
centenas de milhares de toneladas de arroz para alimentar o mundo...

Todavia, ao desenvoiver a noção de motivo, ao tentar definir o que é motivo, Schõnberg
esboça uma espécie de dinãmica do pensamento composicionai, sendo o motivo uma
espécie de inquietação (unrest), um desequvibrio que gera continuidade até mesmo através
das contradições que abriga. Taivez seja possivei pensar numa espécie de substrato iágico
compartilhado por todas as artes, aigo que para tanger apareceria quando todas as distinções
entre eias Tossem uitrapassadas.
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17. Você já foi à Bahia, nêga? então vá...

a) Trata-se de um bom enemplo de identidade Hustrada/construída
por diálogo êmico-ético;

b) Má na canção um diálogo de um de dentro Odocêjá foi à Bahia,
nêga?), com um de fora (que embora eMista, nada responde);

c) A Bahia vai sendo caracterizada por escolhas realizadas pelo
‘faiante’; muito aiém do nível da informação apresentada há coisas
bem interessantes a observar, por enempio: a encenação musical
do diáiogo, com uma reprodução de entonações de pergunta e
resposta, tal como usados na Bahia;

e) 5obre as marcas do diáiogo: porque nêga? 5erá que o destinatário
é uma muiher negra? Mão se sabe, mas não é o caso. O que diz
esse nêga?

O Má ainda a escoiha apurada das sonoridades prioritárias; e o gingado
rítmico...

18. Com o caso Caymmi, enfocamos mais de perto a idéia de baianidade
como cadeia de significações. Com isso, gostaria de me apro≥<imar da questão
central dessa refle≥<ão, a partir de um caso retirado da obra de tAJidmer.
Pesquisando Widmer, queria encontrar iógicas composicionais presentes em
sua obra. Queria reiacionar essas lógicas com outras lógicas, identificadas a
partir da reconstrução de seu processo de ensino de composição. Deparei
com um acorde bem sonante: fá, sib, ré, Iáb, mi, soi — no início do
Divertimento III, o Côco, de 1961, para flauta, clarineta, trompa, piano e
percussão. Verifiquei que a peça constou do programa de um festival
comemorativo de inauguração do novo prédio dos 5eminários de Música,
mais precisamente este prédio que nos obriga (digo abriga) hoje, realizado
entre 26 de novembro e 2 de dezembro de 1962. Como analista procurante,
buscando o que analisar, buscando algo analisável — o que me garante que,
no meio de eventos e eventos, fenômenos e fenômenos, algo possua as
características do analisável? — namorei a possibilidade de que o acorde em
questão fosse uma solução (ou, pelo menos, um problema). Verifico que
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anotei como um dos objetivos da investigação: “a recuperação, através de
procedimentos analíticos, de elementos da teoria composicional de Widmer”
— Lima (1999). Seria dessa forma, que conectaria teoria e pedagogia.

19. O acorde cumpriu bem sua função em minha investigação. F~earrumando
suas notas, podemos visuaflzar o conjunto descendente: sib, Iáb, sol, fá, mi,
ré — e há várias coisas a constatar aí — a presença de dois centros tonais
(em potencial) separados por trítono (Sib e Mi), a presença de conjuntos
(025) e (014), associados a tétrades (0134) e (0235), e finalmente uma
Insinuação do todo ao qual remeteria esse acorde Inicial — e aí surgem duas
possíveis leituras, podemos facflmente deduzir o modo lídio-mi><olídlo (que
completo seria todo o acorde e mais uma única nota, o dó natural); ou a
insinuação de uma coleção octatônica, sendo as seis notas do acorde
perfeitamente arrumáveis como seis elementos dessa coieção (faltaria
completar com dó# e si natural). Quem conhece meus escritos sobre a
música de VJidmer está percebendo que estou mostrando como a costura
entre lídio-miKolídio e coieção octatônica é algo bastante natural, e como
será de e><trema importância para inúmeras obras do compositor,
especialmente as do período em que se apaixona pelo octatonismo. ~
possível identificar nessa obra uma figura precursora da bifonia, ferramenta
cujo uso será intensivo nos anos 80.

Então vejamos: quando analiso o Côco de tAJidmer, são os elementos de sua
teoria composicionai que me interessa recuperar Mas quando penso em
Widmer escrevendo esse acorde inicial, ocorre-me que se trata de sua prática
composicional. Estamos usando dois conceitos (teoria e prática) para nos
referirmos a um mesmo evento...

20. Vaie a pena reconhecer que o analista de hoje, ao deparar com o acorde
inicial do Côco, estaria se defrontando com um emaranhado de significações.
O acorde abre ao mesmo tempo: a) a peça; b)uma série de obras a serem
compostas por Widmer a partir de perspectivas semelhantes; c) os novos
tempos da escola de música (onde a liderança nascente de Wldmer se
afirmaria); d) a formação de compositores baiano-brasileiros (no ano seguinte,
1963, é que se inicia formaimente o ensino de composição tendo Viidmer
como professor), e ainda; e) a questão de composição como construção
identitária... Como se relacionar com esse emaranhado de significações?
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21. Ocorre que no festival comemorativo onde o Côco foi apresentado, dos
65 compositores e≥çecutados, apenas 5 eram brasileiros ou viviam no Brasil
(dois deies eram I’Çoellreutter e VJidmer), os outros três eram eunice Catunda
que e≥~ecutou peça de sua autoria para piano solo — Cantos à Morte — e
dois outros, inciuídos no repertório do Madrigai de Feira de Santana regido
pelo saudoso Prof. Mamflton Lima — Dasílio lteberê e Vieira Brandão. Tudo
isso perfaz uma representatividade duvidosa e preocupante, mas,
aparentemente bastante ‘representativa’ da chamada ‘época de ouro’ dos
Seminários de Música, que o novo prédio encerrava (de certa forma).5 Ao
propor a construção e uma coneMão com as culturas brasileiras, o Côco se
colocava como portal de uma época em que a formação de compositores
também se debruçaria sobre essa questão — mesmo rejeitando qualquer
fihação ostensiva a princípios nacionalistas...

22. Caberia aqui todo um comentário sobre as reiações entre composição e
culturas; sobre composição como interlocução entre gestos êmicos e éticos;
sobre composição e cuitura na Bahia, no âmbito do Orupo de Compositores.
Quai foi e≥<atamente essa reiação? Ainda não há estudos muito aprofundados
sobre o assunto.6 Sabe-se que a formação de compositores como
Lindembergue Cardoso, remando Cerqueira e Jamarv Oliveira, envoiveu a
construção de um senso de identidade (baiana, em princípio) embora isso
nem sempre esteja refletido nas superfícies das obras, e nem mesmo tenha
gerado discursos apoiogéticos nessa direção, ou e><igências de traços
característicos. Mesmo depois de treze anos de pós-graduação em música
na UrBA, ainda se pode dizer que o diálogo sistemático (e institucional) entre
composição e etnomusicologia é um tanto incipiente — em termos
internacionais, a situação não é muito diferente, na média. Isso talvez indique
que há paradigmas distintos em funcionamento.

23. É necessário aprofundar, em que medida, a atividade desses compositores
do OCS diaioga com a construção de baianidade (ampliando-a certamente).

Vaie a pena invesugar essas coisas em deiaihe...
há todavia, vários estudos que tocam nessa questão. Reche e Suva (2002) mos~a como a

técnica de hemioia utflizada por Undembergue Cardoso em Monódlca, para ciarinetã e piano,
dialoga com a nbnica docandomb~. Uma (2001) aborda a reiaçáoenfre i9itualde Undembergue
Cardoso e mesmamúsica de Jamary Oiiveira, com o aiuJá de Nangõ.
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O tema tem aparecido aqui e ali, ao longo dos anos. ainda lá atrás, em
1967, houve um certo patrulhamento nessa direção, houve polêmica... Mo
caso de Vjidmer, o desenrolar de sua produção é também o desenrolar da
busca de uma perspectiva Identitárla, volátil, mutante, bi-nacional como seu
autor, mas ainda assim, ou, sobretudo assim, identidade.

24. a iniciativa de aproxImação das culturas locais colocava Widmer numa
direção um tanto divergente com relação a alguns setores vanguardistas —

principalmente levando-se em conta a área de atrito anterior entre Koellreutter
e os nacionalistas brasileiros. Mão espanta que o movimento na direção desse
tipo de material tenha sido lento e cauteloso, e que as estratégias de
aproximação tenham sido desenvoividas, conectando teorias e práticas
composlclonais anteriores (apropriadas pelo próprio Vdidmer) com o novo
universo. Assim como na vida real, a dimensão da escrita musical levou
Widmer a um processo de ‘tornar-se baiano’, o que significa um avanço
gradual da ótica de estrangeiro até uma outra perspectiva. Quais os passos
e as vicissitudes desse processo de aproximação? Poderíamos pensar numa
espécie de protocoio de aproximação?

25. Um apanhado dos aspectos envolvidos na solução desenvolvida no
Divertimento do Côco Inclui: a) a busca da montagem de um cenário de
interlocução; b) evita-se qualquer proximidade com relação ao clima de exaltação
nacionalista; c) a atitude com essa peça (que reaparece em várias outras
situações) é mais aquela de se deixar experimentar a ótica que o próprio material
oferece, flexionando-o de acordo com o repertório de possibilidades já
desenvolvido anteriormente pelo compositor, e aí entra a tradição européia —

lá adiante, quando faz [Ilhos de Oandhi e Orquestra Sinfônica interagirem, no
op. 169, fala em ‘encontro condigno’; cO favorecimento de estratégias derivativas
e variacionais como metodologia adequada para o encontro condigno (no caso
do Côco, ambientes variacionais derivados do material da canção folclórica); e)
plasmação de processos que resultam em aproximações e afastamentos,
reconhecimentos e estranhamentos, distorções e esplchamentos do material;

O diálogos tanto em nível superficial como estrutural.

26. Do ponto de vista do tratamento estrutural das alturas, VJidmer parte da
melodia original que é totalmente diatônica, e introduz complicações
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progressivas nessa coleção escalar, sendo o iídio-mb~oIídio e a insinuação
octatônica cenários desse processo estrutural. Ocorre que a transição de
um ambiente diatônico para o iídio-minolídlo ou para o octatônico, implica
num aumento da presença e da importância dos trítonos (em relação à
presença de quintas justas). Já o acorde Inicial do Côco possui dois trítonos
— ré-láb e sib-mi — sinalizando nessa direção. O diálogo e a fricção entre
quintas Justas e trítonos é um tema que tem muito a oferecer (Uma das
análises de Angelo Castro, doutorando sob minha orientação, enfocando a
obra ~oIa Mundo para coro a capelía, de remando Cerqueira, mostra essa
fricção transformada em processo de organização de uma série). Também
nessa direção caminha a obra ,~boio op. 65 para flauta solo, de minha autoria,
eMecutada por Lucas Robatto nesta sessão, e que pretende ilustrar minha
própria inserção nessa linha de desenvolvimento composicional iniciada com
o Côco.

27. Toda a questão composição/cultura tem muitos contornos, que aguardam
abordagens sob vários ângulos. Um dos mais curiosos, que geralmente é
motivo de fricção e de uma certa incompatibilidade de intenções é o da
noção de individualidade, tal como ficou associada à atividade composicional
na tradição européia (e como se agudiza no capitalismo tardio que vivemos),
individualidade como flor ególca a ser cultivada através da composição. Mais
uma vez, recorro ao alter-ego widmerlano (1979, p. 57) para que nos ajude
a colocar a questão: “Comecemos pelo sucesso. Diariamente esperado,
desejado e desesperadamente perseguido e, no entanto, não há receita
para a sua obtenção. Impactos são espontâneos”. É chocante, mas deve-se
agradecer essa franqueza. Do ponto de vista dos conteKtos culturais não
ocidentais, onde a noção de indivíduo criador ou ineMiste ou é outra, surge
uma natural estranheza. É essa tal filosofia de sucesso que deve acompanhar
as nossas idéias musicais, atividades artísticas, os nossos cursos de
composição? Opor-se a ela significa estar reduzido aos caminhos alternativos,
e a formas que o sistema já sabe como ignorar de forma bastante eficiente?
Como a composição dialoga com outras concepções?

28. Paul reverabend: “is tentativa de fazer prevalecer uma verdade universal
(uma maneira universal de descobrir a verdade) tem dado origem a
catástrofes no domínio social e a formalismos sem conteúdo... A melhor
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educação consiste na imunização das pessoas contra tentativas sistemáticas
de educação”.

O que teríamos a dizer sobre iniciativas que visem imunizaras pessoas contra
tentativas sistemáticas de educá-las musicaimente?

29. 5e a composição pode ser encarada como um te>~to identitário, gerando
pertencimento e micro-culturas, como devemos nos reiacionar com a morte
de todas, ou quase todas as grandes narrativas características do 5écuio
?ÇIN. Como não cair na tentação de uma nova grande narrativa, ou então na
convicção de que inegistem? 5e o mundo espiode em fragmentos de
território, em multiplicidades culturais, mas também ameaça colapsar diante
do peso dos processos de homogeneização; e><plode-se em centenas de
tradições musicais e><postas e accessíveis, e ao mesmo tempo ameaçadas
de supressão, ameaçadas de distorção e ab-uso — como deveremos
conceber o ato de compor nessa macro-conjuntura? Qual o olhar necessário
para esses tempos? A plataforma de apro>dmação cultural que foi esboçada
por VJidmer, e depois desenvolvida por vários outros aqui na bahia, ainda faz
sentido? O que deve surgir como critérios composicionais nesse cenário de
transformação acelerada? Qual seria o papel da tecnologia nesse processo?

30. Como tratar a tradição ocidental (especialmente a de vanguarda), no
ensino de composição, e, sobretudo, na articuiação estreita entre prática e
teoria composicionai? Devemos ensinar o contraponto dos pigmeus? Por
que não? Lstamos fadados a ensinar a tradição ocidental e produziremos
um ensino festivo e piegas se daí nos afastarmos? ~ a música popular, deve
ser deiMada para os ambientes onde respira com mais naturalidade? Como
fazer o estudante de composição ressignificar sua idéia original de conquistar
Identidade e poder como indivíduo compositor, como herói ocidental e
mediático?

31. Compor e educar são a mesma coisa, dizia Vdldmer. 5e o ato de compor
desemboca no ato problematizador, no desafio a ser atingido, como frasear
tais metas no ambiente de hoje? 5erá que a noção de ‘problema
composicional’ traduz de forma condigna a compie≥~idade da razão
composicionai? O que vem a ser um problema composicional? Como
dialogaria com a dimensão do desejo? Como dialogaria com a questão política?
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Como dialogaria com a noção de espetacularidade, por e><emplo? Deveríamos
pensar em música como espetáculo? Como reduzir a liberdade, de forma a
ter uso para eia (dando seqüência à formulação de Stravinsky que antecipa
a visão probiematizadora)? Como produzir os dogmas a partir dessas novas
fle≥4ibliidades? Resistirá a idéia de composição, de compositor, às
configurações de poder que se avizinham? 5erá mais fácil ensinar os
compositores a transitar peio mundo dos produtores, permitindo que a
prática composicionai dialogue com a política da circulação dos bens culturais,
ou será mais fácil ensinar aos produtores Oá bem sucedidos) um pouco de
composição?

32. De todas as coisas cativantes que disse Mflton Santos, devemos iembrar
com carinho especiai sua análise de que, a esta torrente de globalização que
está em pieno zênite, seguirá uma outra, dessa feita de bai≥~o para cima,
sustentada pelo incomensurável cabedal de criatividade e de energia de
vida e<ercidas diariamente por todos os pobres do mundo. O que vai
acontecer de interessante no Mundo daqui para frente sairá da imensa maioria
que vive nas iatitudes sul da terra, dizia com seu charme especial o nosso
guru geógrafo.

O desafio político e educacional de nosso tempo será, dessa forma, aquele
de desenvoiver o olhar necessário para ver potenciai e reahzações onde
prevalece a descrição chapada de carência e de desamparo. ~ desse olhar,
que estabelece um crédito de confiança e um compromisso de solidariedade,
que deve surgir um novo paradigma.7

33. Quando ouço o canto de caça dos pigmeus ARa, posso tratar essa

O desafio proposto por reyerabend (sobre a Imunização), i~z tanto mais sentido, quanto se
perceba a natureza do processo de transformação radicai do status do conhecimento, nas
sodedades ditas pós-modernas. 5aita aos oihos como banshrrnaçao ftindamenta~ a neces~dade
de submetero conhecimento aos novos canais, traduzindo-o em quantidades de informação,
e o abandono das formas de conhecimento incompativeis com esse formato, inclusive o
antigo pilncípio segundo o quai a aquisição do saberseria indissociávei da formação do espírito
(Dfidung), e mesmo da pessoa. Tudo isso, gravita no âmbito da intensa ressignlficação do
conhecimento em mercadoria, em vaior de troca, e constitui a visão profética deJ. r Lyotard
(1Q79). estamos vivendo em piena florescência de um paradoxo, que nos exige uma postura
criativa diante dojogo cada vez mais intenso entre formas hegemónicas de sistematização da
educação e as resistências mobliizadas como respostas a eias. Temos vivido a necessidade de
conjugar a eficácia instrumentai das slstematizações com a eficácia valorativa, poiitica e
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enperiência sonora em termos de problemas composicionais devidamente
encaminhados por seus criadores? Ao fazermos isso, estaríamos conscientes
de que o pertencimento é Instância fundante, e que qualquer problema!
desafio só se constitui em suas entranhas, influindo sobre seu destino? O
que significa problematizar a partir da noção de pertencimento?

34. Os processos de aprw<imação cultural múltipla apontam para
possibilidades não previstas pelo protocolo de condutas esboçado pelos
compositores baianos até o momento; não que tal protocolo desapareça
subitamente ou perca a capacidade de gerar música relevante. Mo entanto,
mudam substanclalmente não apenas os conteúdos envolvidos, mas
também, até certo ponto, muda a própria natureza do pensamento
composlclonal: quais os parâmetros que merecerão atenção criativa? De
que adianta sofisticar a organização de alturas via seriallzação, se estamos
almejando um diálogo entre os jogos vocais lnult e a músIca aborígene
australiana?

35. Podem os diálogos interculturais prescindir da intermediação da tradIção
de criação européia? ValerIa a pena, imaginar tal direção de trabalho?

36. Como relataria minhas e≥<periências composicionais dos últimos anos, a
partir da questão dos diálogos interculturais? O Fiboio op. 65, por e≥<emplo,
comenta aspectos da melódica nordestina, mas faz Isso criando uma fricção
entre lirismo e pontilhismo, entre a música mais chorosa para flauta e os
gestos aleatórios, colorísticos.

37. Como todas essas questões incidem (ou melhor, como poderiam incidir)
sobre o ensino de composição no curso de ~iraduação?

identit&ia da busca por atitudes que traduzam um compromisso com a coletividade, e com
a relevância do conhecimento a ser produzido. Dito de outra forma, esse processo de
imunização requer que os imunizados saiam daii mais fortes, que não se transformem em
vítimas preferenciais das iógicas e das veiocidades que pretendem uitrapassar. Para isso, é
precisoque aprendam a gingar, evitando uma postura meramente reat~,a, a quai, historicamente,
tem cedido ao inexorávei impulso de absorver todos os traços do antagonista. tim todos os
iugares onde a distribuição de renda é acachapante, percebe-se que o probiema não é a
desigualdade sociai em si, mas sim o emperramento dos mecanismos capazes de acionaras
transformações necessáilas, ou seja, Cducaçao. Mas que educação/imunizadora é essa que
precisamos inventar e aprender com a maior agilidade possivei? Quais os seus parâmetros?
Como convoca para seu iado, ciência, arte, utopia e sotdariedade?
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38. Com isso, acreditamos estar fechando (ou abrindo) um círculo em torno
da questão central dessa refleKão, qual seja, o desafio da produção de
significações em nossos dias. Olhamos para o temário com esse viés
problematizador, trazendo-o simuitaneamente para a campo da criação.
Fizemos isso, através da utilização compartilhada da noção de invenção (de
sons, palavras etc.), enfrentando o desafio entre duas atitudes básicâs.

39. O tempo do estruturalismo foi essenclalmente o tempo da esperança
de que os processos de significação pudessem ser abordados e esgotados
por modelos autônomos.. (5aussure, 5chenker...). 5urge ao longo do século
?ÇÇ uma fricção progressiva entre esse enfoque estrutural que Insiste nos
sistemas autônomos e a percepção da importância dos conte<tos, sejam
eles geográficos ou históricos. Mas isso não Impediu que muitos enfoques
voltados para a primazia do conte≥çto, reproduzissem alguns dos ideais da
mentalidade estruturalista. Mais recentemente surge uma crítica acirrada
do binômio tento-conte≥çto observando que ambos os enfoques (mesmo
divergentes) conspiram para manter um mesmo estado de coisas.

40. A visão abrangente dos processos de significação reverbera a noção
pós-estruturalista de que a significação não está no signo isolado, nem no
conjunto autônomo, remetendo sempre a uma cadeia de significantes. A
linguagem abriga emaranhados de significação. Ler um te><to significa
acompanhar essa oscilação contínua. As conseqüências dessa abordagém
podem ser sentidas de diversas formas.

Devemos cultivar os sistemas autônomos e fechados, ou devemos aceitar
a oscilação e a incerteza como espinhas dorsais? Ou devemos,
espertalhonamente (para usar o termo de Mário de Andrade) combinar as
melhores características dos dois mundos?

41.

O homem branco veio, matou o índio, tomou a terra do
índio, destruiu a fauna e flora do índio... O índio precisa
compreender a psicologia do branco.
Cacique Lázaro — Aldeia Kiriri/Dahia

42. [lo ano de 2000, participando do Vil Congresso Abraiic em Salvador,
Carlos Mendes de Sousa da Universidade do Minho observa que:
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Toda grande literatura se vê marcada por um princípio
desterritoriaiizador, ainda que nele se não implique
necessariamente uma direção que anuie a referência
geográfica (lembre-se o caso magistral de Ouimarães
F~osa). Éjustamente o modo desreferenclalizador da escrita
clariciana, a sua maior evidência diferenciadora, que lhe
vai reservar um lugar na literatura do seu país. 56 se
perceberá o verdadeiro alcance desta afirmação sobre a
reafldade do não-lugar que é a obra de Ciarice, se se tiver
presente a impositiva obsessão pelo território (o infiuno
do conceito de territorialidade) num vastíssimo espaço
cultural com impflcações e razões de ser de ordem muito
diversa, em que a Hteratura é, majoritariamente e em
sentido forte, uma literatura do lugar.

Convoco essa pérola de paradoso para concluir a nos5a trajetória — a
desterritorialização pode ser, e é, um componenete essencial da construção
de territórios, de pertencimento. t fonte de diálogo, sons, palavras, teorias
e práticas. 5alvo melhor juízo,

5aivador 28 deJuiho de 2003.

274 Paulo Costa LIma



37
t•1~musica oh musica, a que te destinas?

Da canção de ninar ao requiem, entronizando reis ou marcas
de cigarro, conferindo dignidade e compostura às noivas,
abrindo a “porta da esperança”, iouvando o Criador (seja eie
quem for, asiático, africano ou ameríndio), coiocando-se a serviço
da investigação artística, do amor, do entretenimento, do
trabaiho, da voiúpia, do ideahsmo, da tradição e da memória,
da identidade cuiturai e individuai, da estabiiidade das formas
de governo, da revoiução, da ética, da ordem cósmica, da
iavagem cerebrai mais desiavada (índios esquecem suas
músicas e veneram duplas caipiras) desprezando o beio,
acariciando-o, transcendentaBzando-o... música, oh música, a
que te desunas?

A música é autônoma, não remete a nada, são formas sonoras
que se movimentam, e não me venham com essa de que a
música é sentimento puro. F\ e><periência de beieza em música
nunca depende de forma significativa de características esternas
à estrutura musicai, como seria o caso se dependesse dos
sentimentos. Os efeitos que possa causar numa audiência são
meras conseqúências. P\ beieza musicai é ouvida, com os
ouvidos, não é conceituai ou ideai, e depende das e≥~pectativas
(também sonoras) que gera.

Mas quai nada, a música circuia através de significações
compartiihadas pelas pessoas, e para entender a música é
preciso entender esse comércio humano de significados. A
música é símboio. Os símboios e os sistemas simbóflcos são
verdadeiras ferramentas com as quais os humanos constroem
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e destroem mundos, são veículos que permitem tratar cognitivamente as
e>4perlências emocionais. Mas a música não é um sinal que aponta
simplesmente para o que significa, é um símbolo que permite a concepção
de seu objeto, um insight sobre a forma dos sentimentos.

A música é, antes de qualquer coisa, a e>~periência musical; há uma verdadeira
geometria dessa experiência. O que importa saber é como a música se
apresenta ela própria a essa e><periência, já que qualquer som pode se
apresentar como música para algum humano. 5om não é música. A música
se apresenta através do sonoro. A música é o que ela diz. O tempo da música
não é o tempo do cronômetro, nem o da batuta, e sim o tempo da própria
e>~periência sonora, não e>4lste um fiuMo de tempo ‘lá fora’, o tempo na música
é interno...

A música é uma força social e política. Todo mundo aí em cima só pensou no
Indivíduo, uma fiorzinha imaculada; e vejam bem, o social (cultural) não é
um ‘conte>~to’ que cerca a música, um pano de fundo contra o qual ela vai
percebida, ele é constitutivo, é parte do tecido. A música é soclaimente
construída e aninhada. Çoietivamente.

~, além dissQ, a música é imitação da natureza, é manifestação da caminhada
do espírito (entre tese e antítese), é o meio ideal para Ilustrar o pós
modernismo, o multiculturalismo, o passado (e quem sabe o futuro)
matriarcalista. Música, oh música, a que te destinas? -
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38
AKISIJII *

Anton Walter Smetak (1913-1984)

Diálogo travesso e travanca, suspensório, sete fios de
sobrancelha numa voiuta voiuntariosa, dois olhos azuis
aquilinos e mãos calejadas trancaflados numa cafua cercado
de mil potes de tudo quanto é coisa, pincéis, cola, arcos,
crina, instrumentos dependurados por tudo que é canto,
vernizes misteriosos de violoncelos mágicos, um

Professor de muitos de nós, viveu seu lema ‘Vir a ser’
com espírito irrequieto encarnando como poucos a força

criadora. Da qual se considerava instrumento...

vioioncelo quadrado, cabaças, tubos de plástico, cachimbo
e fumo generosos, madeira, isso mesmo, um amor
profundo pelas madeiras, uma bancada rústica, uma roseta
para ft~ar alma de instrumento, e chaves, muitas chaves,
uma penca deias tilintando por toda a escola, lá vem
Smetak... ~ do meio desse vendavai, pontua com precisão
cirúrgica:

Vejo que há grande poluição sonora e não
me conformo. Os eruditos insistem em
apenas colocar um conteúdo no espaço.
[nganam-se quase sempre porque não
têm nenhuma noção de cosmologia.
Assim, ao invés de dominarem a sua

Colagem de frases e Idéias do próprIo 5metak, Wldmer, Undembergue, Tuzé, ~IsérIo e
minhas
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criação, eles são dominados por ela. Já os músicos
populares vivem um grande drama: sentem mais do que
sabem o que sentem. [les ainda se revestem do
romantismo dos seresteiros e trovadores, e se satisfazem
em tocar para a Lua.

O que ceiebrar? De tantas coisas, esse afã heracfltlano por uma racionalidade!
irracionafldade outra, que está na base de sua visão. Chegou na bahia aos 44
anos, por sugestãoQ) do Prof. Menrique José de Souza (Teosofia) e contratado
por Koeflreutter, onde sua potencialidade criativa eKpiode. [Porque?] Como
amigo foi crítico, rabugento, às vezes esquivo, outras giorioso, humilde,
radiante, severo e irreverente.

[vitou qualquer tipo de repetição [falando de si mesmo].
Tudo deve ser fresco como um pei>ce tirado dágua. [lada
se guarda, tudo se joga fora, esta é a grande hora do
nascimento, do crescimento e da morte das coisas... A
nossa Apocaflpse pode ser muito beia, muito bela...

Desmantelava com humor o ufanismo e a idolatria... Debussy compôs La
Mer e você la merda... [nsinava coragem espiritual e radicalidade estética e
um raro distanciamento irônico em relação à vida. Dei><ou 30 Uvros inéditos...
Lindembergue nunca esqueceu sua menção à vagina mística de Jorro...
[losso vioionceio vai bem, manda lembranças, diga a Vivaldo pra rir mais
baiMo... O brasii está impregnado de irracionalidades, as coisas aqui ainda
estão para acontecer.. ui-bi-to-to-be-or-not-to-be, maniveia, (teoria
motívica)... não obedeço a buscas impuisivas de sons mas antes a princípios
científicos e fliosóficos... Cafezinho com banana real na cantina ... A cabaça
não é etnologismo, é Índia e outra coisa... com uma nota descobrir que é
possivei conseguir um concerto inteiro... Saive-se quem souber... silêncio,
quero ouvir smetak...

Música sim, mas daqui em diante AI%iS-lJ1l, proveniente
da paiavra sânscrita:

- Akasha (mente universal)

- Is (a vela isis)
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- Um (unidade, os três no UM)

• .5erá que o molde que deu forma à vida física, possui
um pré-molde que sempre tem existido anteriormente
no plano de ideiação cásmica?

P~ Bahia te saúda e te acaricia.

Dezembro de 2001
Paulo Costa Lima
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e e e

A musica e uma escola, e a escola e a musica:
50 anos da escola de musica da ufba1

Três personagens (12 e 3)
e um comentarista aloprado (4)

(4)

[Chamando as pessoas, como se estivessem presentes...]: Mrnekaes,
Lacerda, l~ibeiro dos 5antos, hovnanian, Coelho, Oliveira, Tourinho, Lima e
Lima, Vivante, Lühning, Ardinghi, Tavares da Cunha, Burgos Lima,
ciuthmann...

(1)

“Pião serei o poeta de um mundo caduco,
Também não cantarei o mundo futuro.

Estou preso à vida e olho meus companheiros (CDii)

—50 Anos de quê cara-pálida? romos inventados como um conservatório
aiemão redivivo na Bahia, aqui mesmo, em 1954, por Pedro Áivares Cabral,
descuipem, hans J. [ÇoeWreutter... E vamos comemorar esse meio século
de dominação cultural, de celebração dos ícones do Morte, de homens
brancos, macilentos e, sobretudo, mortos? A cada aula e a cada concerto
Bach, Bach, Bach, Mozart, Mozart, Mozart, Beethoven, Beethoven,
Beethoven...; não percebem que essa música nos ensina, de saída, que
somos inadequados para eia, ela divide e enrilece o corpo, para Usa o reboiado;
estamos nos colocando numa posição de eternos ignorantes, quando
ultrapassaremos 5aizburg em autenticidade? Apenas alguns e nenhum
conseguirão virar solistas na Europa e o que ganharíamos com isso? a música
de vanguarda produzida aqui, fica aqui mesmo, ou pior, na gaveta; e o
e≥<cedente disso tudo é um grande sentimento de...

1 ~ presente te~to foi concebido e apresentado como faia de abertura dos Seminários

internacionais de Música da UPBA em 2004, na Meitorla. As marcas de oralidade não só foram
mantidas, como representam o mais interessante do trabaiho.
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(2)
— Mão creio que esse discurso radical, travestido de defesa local,
nacional, travestido de antropologia caoiha seja a forma adequada de Iniciar
uma fala que tem o peso simbólico dessa ocasião. Lstamos aqui 50 anos
depois. Somos um caso enemplar de resistência. Diante de nós — o trabalho
e a dedicação de cada um para Impulsionar essa escola. P\lém disso, para
falar lá do começo, a escolha nas mãos de [dgard Santos era, acima de
tudo, uma questão de escolha de qualidade. Onde havia qualidade disponível
para impulsionar o projeto de t~rtes na Bahia e na UPBiV Ora, é essa qualidade
que nos nutrIu ao longo das décadas, esse paradigma. Por que, hoje, somos
destaque como pós-graduação? Por que produzimos mais de mil
composições originais (vocês já imaginaram a quantidade de conhecimento
cristalizado nesse milheiro e meio de obras)? Por que não deiMamos que a
maioria dessas obras ficassem sem ser ouvldas? Pomos o celeiro para a
formação de tantos e tantos músicos e músicas que estão circulando por
aí. ~ quando e>~ecutamos música contemporânea é coisa séria, não é imitação
de seriedade como se vê por aí em tantos festivais. Somos um centro de
qualidade, temos um programa de publicações impressionante, e é com
essa compostura que devemos progredIr — as boqulnhas de garrafa não
prevalecerão...

(4)

esse bate-boca está interessante mas eu queria me certificar de que o
tema do Seminário foi entendido — a música é uma escola. O tema diz que
a música, ela própria, sozinha, já ensina coisas, já diz algo — ela traz uma
pedagogia embutida, sonora... a música como lugar simbólico, artístico,
ficcional, real/sonoro, econômico, histórico, geográfico e etc., onde se
aprende algo... uma pedagogia que pode ser orientada para o controle de
comportamentos, ou para o incentivo do processo de descoberta, ou ainda
para o desenvolvimento de uma consciência crítica.. .Mas vejo que o tema
ficou mais complicado: a música é uma escola, e a escola é a música... a
música contém uma escola, e a escola contém muitas música5 — Isso está
parecendo uma grande confusão, um contrasenso...

Mão sei se eles vão acabar falando sobre tudo que se aprende com a música:
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Música que ensina a reagir contra a ditadura
Música que ensina a rezar

Música que ensina a dançar na ponta dos pés
Música que ensina a comprar sapatos

Música que ensina a fazer amor
Música que ensina a guerra

(4)

Moreira, Mettig Rocha, BrisoNa, ~onseca, Benda, Qianesi, Rodrigues dos
Santos, Mogueira, Vasconcelos, Muber-Contwig, Vjidmer, Bispo Vjidmer,
Cardosos, Viana, Cerqueira...

(2)

— (depois você continua...; faiando para o comentarista). Voltando a ~dgard
Santos, onde é que havia um suporte de qualidade para sustentar seu projeto
de artes? Ora, a tradição Ocidental tem a favor de si, o peso de séculos de
massa cinzenta burilando o contraponto, a harmonia, a orquestra... Tem o
peso de um sistema de notação sofisticado que pôde registrar e preservar
uma boa parte dos feitos. Quem pode ter o direito de querer ignorar esse
tesouro? Afinal, o objetivo na década de 50 não era projetar a a?<é music ou
coisa do gênero, era bem outro, olhe, nada contra, apenas tudo. Isso que
~iocê chama de rebolado, para mim são saracoteios iânguidos:

“o povo é um ovo, que pode ser coisa viva ou ave torta.
Depende de quem o põe ou quem o gala.” (Ai95)

Portanto, ~dgard fez a opção correta — o virtuosismo do conservatório
europeu e uns laivos de vanguarda através do discurso de seu líder, afinal de
contas, [Koeiireutter foi o introdutor do dodecafonismo no Brasil...

(1)

— Tá aí outra questão. Sou contra essa história de estar toda hora
introduzindo coisas culturais no Brasil...; o Brasil mais parece um alfineteiro
— romantismo, nacionalismo, modernismo, dodecafonismo, minimahsmo,
pós-modernismo... L em cada momento desses celebra-se um tal de um
grande introdutor; o sujeito que, na verdade, é um agente da alienação —
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alienação que vai adiar mais uma vez, adiar a construção de um caminho
alternativo. Eu também reconheço o esforço de todos que lutaram pela
Escola; e a qualidade daquilo que foi atingido com qualidade; a questão não
é essa, e sim como estar à altura desse esforço. Qual é a melhor
homenagem? g~ mim, parece ser a capacidade de discordar, de visão crítica,
a capacidade de pensar por nós mesmos...

lrerê, solta teu canto! Canta maisi Canta maisl Pra alembrá o Cariril
Canta camba><irral Canta juritil Canta, canta, sofrê, patativa, bem-te-vil

Maria-acorda-que-é-dia! Cantem todos vpcêsl Passarinhos do sertãol
(P16 413)

(4)

Pelo que entendi estão dizendo que a música é um lugar cultural, me diz
quem eu sou, e pode ser um lugar de libertação ou de aprisionamento.

E que a escola pode também ser um lugar de libertação ou de
aprisionamento.., depende de quem a põe ou quem a gala... (ih! soou mal)

Música que ensina a comer mais rápido
Música que ensina a ~zer silêncio

Música que ensina a cantar
Música que ensina a lembrar da adolescência (mesmo quando se é jovem)

Música de fossa e de saudade

“Música que dissolve a alma, no invertebrado vago, sem ossos, de água em
figa” (JCMM)

(3)

— Na verdade, eu penso que pouco importa se começamos pela qualidade
tradicional da Europa com laivos de vanguarda... O que importa são as
transformações ocorridas durante o processo, a capacidade dessa
comunidade, e dessa instituição, de estabelecerem um processo, um diálogo
cultural. O problema é bem maior do que essa escola — é todo o comple>o
cultural que nos cerca. 5ó é possível tentar entender o Brasil como resultado
dessa zona cinzenta entre as matrizes culturais que nos criaram. Pode ser
até mesmo uma zona cinzenta povoada por mal-entendidos — os índios
tinham um mito de terra prometida onde as flechas não precisavam ser
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lançadas, elas iam diretamente até a caça... esse mito colou com a promessa
de vida eterna que os jesuítas traziam — daí um grande mal-entendido (os
índios começam a valorizar osJesuítas) e o mal entendido foi Imprescindível
para a interação que aconteceria iogo a seguir.. (com seus aspectos
negativos e positivos). 5omos uma cultura do quid pro quo (isso por aquilo,
quiprocó), nossa música ensina isso a cada momento. Os melhores produtos
que temos (inclusive na ~scoia) não ficam fora dessa orientação. Devemos
portanto perguntar quais foram os passos dessa estrada...

— 5ei que não vai dar em nada, seus segredos sei de cor.. (cantando).
Diálogo cultural, lá vem a inocência — as culturas não dialogam elas
guerreiam, elas se aniquilam. Mão estamos assistindo a uma macdonaidização
galopante do mundo? Mão adianta ficar contemporizando, é preciso assumir
as coisas em sua radicalidade e pensar num projeto de escola, e projetos
de música que respondam a essa visão crítica...

agora está ficando mais claro: são três personagens: um quer detonar a
europa, se livrar de bush e todas as influências do norte; o outro quer

preservar a qualidade das tradições que de lá vem; o terceiro acha que
tanto faz, que o brasil é uma betoneira que sai misturando tudo...

Música que ensina a se entusiasmar
Música que conta uma história

Música que ajuda a dar risada
Música que faz a gente sentir um não sei quê por dentro

Música das esferas
Música que ensina a se sentir heróico e majestoso

Música... Que sei eu de mim?
Que sei eu de haver ser ou estar?

Música... sei só que sem fim
Quero saber só de sonhar

(r E’)
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Lopes, Souza Santos, Queiroz, Condim, Cazacopoulos, 5tephany, [Çiose,
Dumaine, Meerwein, Zeretzke, Miszely, Bird, Pinheiro de Lemos, Severin, Onnls,
Movais de Almeida.

(2)

—Você diz que as culturas estão em guerra, e que se aniquilam. Essa verdade
é parcial. As culturas não apenas se aniquilam, também se interpenetram,
também se reiativizam. Aliás, você insiste em só ver um lado do conceito. Em
seu nascedouro, a idéia de cultura bebia da idéia de civilização, ou seja, da
possibilidade de síntese do esforço da humanidade como um todo — só bem
depols,já no Romantismo, seguindo aliás o ideal romântico de valorizar o eMótico
e a vida Idílica fora das cidades é que se inventa a antropologia, que passa a
invocar para si a idéia de cultura como ‘modos de vida’.

Se pensarmos em civilização como síntese, veremos que essa síntese pode
muito bem estar representada na música de Bach, por e~<emplo. Por que
será que todos os instrumentistas utilizam Bach como sustentação da
técnica? Se você fica muito tempo sem tocar um instrumento, por onde
você começa? Por Bach. Má uma pedagogia Instrumental embutida nessa
música. Veja a questão do movimento criado por essa música, as espirais,
a multiplicidade de vozes — não gostaria de abrir mão do Concerto
Brandenburguês n. 3 em prol de cantorias dos mares do sul. 5e, por um
lado, é preciso estar atento para os diferentes modos de vida que e><istem
no planeta, por outro, é preciso estar preparado para falar de sínteses, de
lugares e de mercados comuns... Quais as músicas que serão convocadas
para ensinar isso?

(4)

Música que ensina como ela própria é chata
Música que ensina as vacas a produzir mais leite

Música que ensina a fazer chover
Música que ensina a ficar bem de saúde

(5)

— Se é pra falar de movimento embutido na música; falar dessa capacidade
cinética que a música proporciona; essa espécie de arquitetura sonora na
qual nos sentimos inseridos e saltitantes, Bach não daria conta do recado
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sozinho. Tem música mais movente que o frevo? E as tradições afro
brasileiras? Mas não há como pensar o frevo sem pensar num diálogo ativo
com a Europa...

[b4emphficar com a transformação do frevo Vassourinhas em uma
espécie de Minueto, com acentuação na cabeça do tempo.]

Com relação ao início europeizante dessa escoia, minha opinião é que pouco
importa nesse mar de negociações cuiturais que nos constitui — um pouco
mais de europa, um pouco menos, no finai das contas ninguém vai notar a
diferença — e Caetano pode dizer com tranqüilidade que é filho de Edgard
5antos... Como é que o Brasfl pode querer ser puro? Adém disso, vaie
observar que

“O desenvoivimento não é mais a série de etapas através das quais uma
sociedade sai do subdesenvoivimento e a modernidade não mais sucede à
tradição: tudo se mistura; o espaço e o tempo estão comprimidos”. (P~T)

Música... Se eu pudesse ter
Mão o que penso ou desejo,

Mas o que não pude haver
E que até nem em sonhos vejo....

(~P)

— Essa defesa da civilização como síntese da trajetória humana é apenas um
lado da moeda. Essa mesma idéia de civflização pode ser encontrada por trás
de todos os imperialismos. flás a própria história semântica do conceito de
cuitura tem essa componente que remete à colonização — cultura e coionos
tem a mesma raiz etimológica ‘colere’... 5e para amar a música de Bach é
preciso aderir a esse projeto de aniquilação das diferenças então devo rejeitá-ia
como prejudiciai à própria humanidade que pretende represêntar..

Música que ensina a agüentar o trabaiho
Música que ensina a flutuar nas nuvens

Música que ensina a pensar sobre música
Música que ensina a ter uma visão do universo
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(3)

— isso que estamos discutindo não é simplesmente teoria da cultura,
foi, na verdade a própria vida dessa instituição, fria precisou resolvê-las na
construção de seu cotidiano. Se você pegar as vidas das pessoas, as visões
de ego-ideais que nutriram — o que é que as pessoas almejam ser, o que
gostariam de se tornar — verá que tudo isso reaparece nas trajetórias de
todos (os compositores, dos intérpretes, dos teóricos). O que é que um
Lindembergue Cardoso, e é só um e≥çempio entre tantos, estava tentando
ser? haveria Lindembergue sem esse lastro da década de 50, sem a
influência da literatura de fagote em sua cabeça, sem Stravinsky, sem a
idéia de orquestra como ideal sonoro em pieno diálogo com todo o resto de
sua vida?

“Se também eu pudesse fruir
frntre as algemas de aqui estar!

Mão faz mal. riul
Para que eu dei≥~e de pensar!”

([P)

(4)

Carvalho Lima, [~oeHreutter, Schuermann, Cajueiro, Pfaar, Schwebei, Zoflinger,
IKáteb, 5aghaard, hoemberg, Barbosa, Sacramento, Haefeie, Dias, boccia,
5enda, l~obatto, Ratena, Veiga.

A propósito: Deveríamos ter um piano de cauda na F~eitoria? Ou uma [Salimba
de cauda? Mão deveríamos utilizá-lo pois remete a essas práticas
colonizadoras...? Deveríamos ensinar a técnica de baqueta alemã para o
pessoal da percussão? E deveríamos deinar que tocassem os padrões
rítmicos do candomblé com essa técnica? Deveríamos estudar a música
popular brasileira? O Jazz? A música dos índios brasileiros deveria ter aiguma
coisa a ver com uma escola de música no 3rasil? Ou os índios,
definitivamente, não têm nada a ver com ser brasileiro? E por aí vai...

(2)

— A questão da qualidade e da profundidade dos enfoques é o centro de
toda essa discussão. Já ouvi e concordo quando repetem nessa Escola a
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idéia de que as idéias mais sofisticadas só podem atingir públicos de até 5
pessoas... A multidão idiotiza as pessoas, lembra Jamary o pensamento de
Schenker. Se for para levar a sério o desafio das técnicas musicais, como fljglr
da tradição que oferece pelo menos uma abertura para essas problematizações?
Mão éjustamente através desse patamar de qualidade que possibilitamos um
diálogo com essa rede mundial das comunidades de músicos?

(1)

— É, mais a qualidade não é uma característica neutra, asséptica, que pode ser
tratada em laboratório. ftra uma universidade, a qualidade é também uma frmnção
da interação. A qualidade da interação que ela possibilita entre campos sociais e
culturais distintos. Com quem estamos interagindo como [scola?

“A tentativa de fazer prevalecer uma verdade universal — uma maneira
universal de descobrir a verdade — tem dado origem a catástrofes no

domínio social e a formalismos sem conteúdo. A melhor educação consiste
na imunização das pessoas contra tentativas sistemáticas de educação”.

(P[)

Para conseguir essa tal imunização, para fugirmos das sistematizações, de hoje
em diante, nada mais de mozartes, vivaldis, escalas, contrapontos, ditados;
seremos uma escola que vai viver um dia de cada vez... Precisamos neutralizar
essas narrativas que foram colocadas em nossas cabeças. A [scola poderia ser
organizada por Programas de trabalho — o pessoal que trabalha com forró, por
e≥’~emplo, seria um grande programa: ali naquele núcleo é que o aluno construiria
sua formação e não em aulas de assuntos que são apenas verbetes de uma
enciclopédia.... Quem não quisesse forró entrava no núcleo de samba, ou mesmo
de rock, de serialismo... mas as coisas seriam ordenadas pelo fazer cotidiano...

(2)

— Isso aí está parecendo a revolução cultural chinesa, quando os dirigentes das
escolas foram realocados como f&Uneiros, e os fa≥~ineiros como dirigentes...
Os resultados foram desastrosos... Precisamos é de reunir as pessoas que
sabem fazer; as melhores práticas; precisamos de projetos sofisticados e
abrangentes, que possam sobreviver na atual ordem das coisas...

(4)
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Santos Côrrea, Masselmann, Salgado Oóes, Manso, Regis, UlIoa, Smetak, Costa
rilho, Mandei, Dourado, SUva, Almeida, Jacobs, Orlamúnde, bastaneili, bordini,
Matos, Rabinovi~, Ziotnik, Magnani, bom, Chada, Schleicher, Brandão, Zdenek,
c5omes.

(3)

— Pensando o brasil como processos de transformação, e não como raízes a
serem preservadas, vemos que não dá para pensar a Escola como se fosse uma
redoma separada de tudo que a cerca. A gente passa a vida na Escola e vai cada
vez mais pensando nisso aqui como o centro do mundo. Somos uma sinapse,
uma interseção — com as outras escolas da universidade, com as outras escolas
de música, com os autores da sociedade. Mosso projeto precisa continuar sendo
o da construção dessa parceria.

(4)

Vivaldo Ladislau Conceição e em seu nome toda a O5UF6A,
Afonsina Queiroz, e em seu nome todo o Madrigal da U~bA,
Dona Dejanira, e em seu nome todos os funcionários administrativos.

E tal como foi dito por Roeiireutter em 1954: Estudantes, acendam a chama do
ideal a fim de cumprirmos a nossa missão de contribuir para o desenvolvimento
cultural do brasil e o progresso da humanidade...

A discussão continua, quem sabe por mais 50 anos. O que é que você
pensa? Mão sei se entendi a metade do que eles disseram. Todavia, estou

achando que a música desse Seminário vai soar mais doce que as de
outrora. Vai soar como a música de uma escola que conseguiu se unir em

torno de sua liderança e conseguiu fazer valer o que con5ldera prioritário.
Esse é um fato muito precioso, e estamos aqui também para comemorá

lo...

VIVA 05 5EMIMARtO5 DE MÚSICA DA U~bA*

Essa i~ia vai dedicada a øeorgina Pinheiro de Lemos, professora fiJndadora da Escola, que
sempre iembraremos em piena auvidade, exercendo sua personaNdade tao forte, tao viva...;
a quem devemos a idéia de retomar os 5eminários Internacionais de Música a partir de 1989.
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40
Carta a um futuro cronista

Prezado e futuro. Mão pense que estou saindo da
raia. imaginá-io é menos despedida que e>~ercício
de síntese. Diálogo com um alter ego. 5e agradar,
pode até contribuir para adiar sua estréia. Minha
primeira dica é para não subestimar o ieitor. Mesmo
convicto de que enroiar pei><es e assemeihados é
missão nobre, saiba que há oihos críticos e
perspicazes espraiando-se por aqui nas manhãs de
quinta. A bahia e [1 Ai’hab precisam de um espaço
dedicado à especulação erudita. É cultural e
terapêutico. Pode faiar em trompetes assírios, ou
em Pedro de Cristo, que haverá interesse comedido
sobre os assuntos. este último nasceu em Coimbra
em 1550, e foi mestre de capela em 5anta Cruz.
Aiterne esses assuntos com coisas como a tradição
africana do Nwela, que acabou vazando para o
mercado de discos. Quando o iíder deseja que o
coro responda, eie grita, kwela, e o coro responde
kwela, hwela. A erudição é faca de vários iegumes e
às vezes o leitor se interessa apenas peias
atmosferas que ela vai criando. Cabe a você criar
uma saudável diversidade entre assuntos que vão
aprofundando e outros que apenas pedem uma
referência. A leitura de jornais e>~ige uma habUidade
do leitor, a de presumir que há muitas outras
informações ausentes — aprenda a lidar com essa
habflidade de seu púbflco.
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A segunda dica pode parecer contraditória. Levante a bandeira da erudição
com uma mão vigorosa e com a outra mostre o ridículo do enagero, a chatice
da pompa com ou sem circunstância, o verdadeiro destino do pro-lino. Ao
mencionar os tais trompetes assírios não é preciso desenrolar toda a história
do instrumento, com datas e comentários técnicos de sua evolução. Pode
mencionar que os hierógilfos egípcios Já registram um troço chamado de
snb (o ‘s’ tem uma cunhazinha em cima que não dispomos no teclado),
que é um trompete. Aproveite e sugira uma obra para audição, a 5onata de
Mindemith, por enemplo. Mão se assuste se essa dica da relativização erudita
for te levando para uma preocupação maior com a forma do tento, com a
qualidade do espetácuio que a ieitura pode oferecer. Um ou outro coiega
maldoso (poeta) vai dizer que você está mudando de profissão. Mas por que
escrever mal sobre um assunto tão fascinante quanto a música?

Lembre-se que o terreno da música erudita é área de pororoca cultural e
mene diretamente com identidades fantasiosas que habitam nosso terreiro
baiano e brasileiro. A equivalência entre som e consciência que Megel pregava,
também é a porta da alienação e da falsa consciência. Tudo indica que o F’e.
José Maurício passou por um período de stress na chegada da corte
portuguesa no Rio. Como podia um mulato ser o representante da música
cuita? A capacidade da músIca erudita de evocar salões e iagos nevados
deve ser tratada com cautela. Antropofagia de Oswald, cartesianismo de
Mário. O espaço ruge (nojornai é assim), não se esqueça de noticiar alguns
eventos, anunciar lançamentos e responder aos e-maus. Mão repare, muitas
pessoas vão dizer que gostaram de sua coluna, mas serão incapazes de
lembrar sobre o que tratava, isso é bom sinal. ~ por último, faça tudo bem
diferente de seu antecessor, senão, vão te acusar de piágio e falta de
originalidade. Até breve.
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41
Baiao de Dois:

—~ Composição e Etnomusicologia
no forró da pós-modernidade1
(em 6 pa5so5)

Cultura não é apenas um modo de vida, mas o todo das
formas de vida, do nascimento à morte, da manhã à

noite

e mesmo em sonhos...

T 5. !Uiot

Temos um dever para com a música: inventá-la
igor 5travinsky

1. Quem vos faia

Quem vos ~ia descende de uma narrativa arcaica — que
haja músicai — narrauva essa que a partir da renascença
(no Ocidente), ou seja, a partir da emancipação das classes
médias, mais especificamente a partir do imaginário que
elas constroem privilegiando a noção de ‘outro’ como
fricção e ambigüidade entre os modos de vida dos servos
e da aristocracia, interpõe a instância do indivíduo entre a
música e o imponderável de suas causas, de forma que a
noção e a imagem de compositor vai se construindo,

rio rorrá que estamos prestes a iniciar há uma série de polaridades que serão personagens
da dança. ilum primeiro piano, é óbvio, composição e eb,omusicoiogia, mas iogo a seguir a
fricção entre modernidade e pós, entre o nft,ei da subjetivação (individuo) e o nivei do outro,
entre reguiação e emancipação.
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especialmente a partir do Romantismo, assim como se ele tosse além de
uma consciência indIvIdual, uma espécie de antena de todas as outras
consciências, meio mágico, meio herói, meio vidente, responsável
simultaneamente pela manutenção e pela quebra da lei, pelo fascínio e pelo
estranhamento2, aliado e transgressor das teorias da música — “A voz que
me ordena criar respondo primeiro com temor”, disse Stravinsky (1942,
p55) — que porra de voz é essa? estamos no hospício? Ou essa voz é
justamente uma reverberação do ‘outro’ que habita a composição, e a
composição uma Investidura transcendental, onde indivíduo e divindade,
indivíduo e coletividade, Indivíduo e si mesmo se encontram e se
diferenciam? É pela via da relação com algum ‘outro’ que a noção de
Identidade é capturada pelo processo composicionai. ~, dessa forma, é como
se houvessem dois pólos no processo — um ético, que precede a realização
do trabalho e o imagina, e o sohclta, e que, de certa forma, está de fora do
processo; e um ‘êmico’, onde realmente habita o ‘outro que faz’ da
composição, na medida em que é capaz de tecer o que precisa tecer,
realizando atos composicionais3. iS construção desses pólos não se restringe
ao indivíduo; eles são instâncias de natureza social e cultural.

A noção de composição como estranhamento é multo caracterisuca do ideal de vanguarda
no Século ?Q~. Straus (1990, p. 7) observa que ‘tanto Schõnberg como Viebem faziam uso
freqüente da imagem de uma viagem: viam-se como tendo saído de uma paisagem familiar
para novos e estranhos caminhos”. E, além disso, projetavam sobre a criação de cada obra
individual, a responsabilidade de abrir novos territórios — ‘Linguagem usada é linguagem
morta”, ilerbert brün (rubtt\4 1964). Sobre uma recuperação da h~tóha ainda pouco Investigada
do ‘outro’ musical na Europa, a Middieton (2000, p. 59-63).

~. Agora nosso balão vai se complicando, na medida em que as noções de ético e émlco são

transpostas para o ceme do fazer composicionai. A criação que esse ‘outro’ solicita ao
compositor é socialmente determinada. Os materiais da müsica tem historlcldade, diz Adorno
(1980, p. 32). E ainda sobre a po~lção messiãnlca do imaginário da composição, a Schõnberg
(1909-1910), apud Carpenter (1995, p. 5): ‘a arte é o grito de aflição expresso poraqueles
que experimentam em primeira mao o destino da humanidade”. Para uma visão brasileira da
questão, vide Mário de Andrade. pela boca deJanjão, compositor brasileiro que é personagem
do banquete: ‘36 o artista inventa a humanidade, porque sendo out-Iaw, ema-econômico por
natureza, sem classe por natureza, sem povo por natureza, sem nação, o artista não debia por
menos: o que ele exige é a humanidade’. DiilcN imaginar compositores como Luis Conzaga,
Jackson do Pandeiro ou Gordurinha, envolvidos com esse tipo de carga messlãnica, embora
representem muito bem suas coletividades. O que acontece no brasil, ou pelo menos, nesse
brasil? Que espécie de ‘outro’ se dirige, ou é invocado, aos/pelos criadores brasileiros?
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2. Mas, afinal, que voz ouve a etnomusicologia? A quais desejos
responde?

~m princípio, à mesma formação Imaginária das classes médias, só que aqui
pela vertente das viagens e da construção de relatos, tanto pela via do vetor
etimológico da ‘CiviIizatIon’, onde a ênfase é mais no universal, no
cosmopolita, uma agenda que até certo ponto beneficia o colonialismo, assim
como a partir da admiração e e>’~altação do e~ótíco, do diferente, do orgânico
— pela via do vetor da ‘Nultur’. [ há, ainda, junto com Isso, a raiz mais
propriamente científica, ligada à tradição do Verstehen de Dilthey, ou seja,
em torno da noção de entendimento mútuo, de empatia (da qual o
estranhamento é o grau zero), e mais afastada da idéia de controle
instrumental da realidade, o [rklãren das ciências naturais. esses laços são
estruturantes na medida em que vinculam os fazeres de campo a agendas
que os ultrapassam, seja de interesses imperiais ou de comunidades
científicas — agendas que, no caso da composição repousaram sobre redes
de patronato, sociedades de concerto, e mais recentemente, sobre os
circuitos universitários.

Com relação à questão do ‘outro’, bem sabemos que vossos ‘outros’ não se
restringem à imaginação de algum indivíduo criador, onde certamente
e≥<istiram como antecipação e desejo, mesmo que em uma poltrona; eles
também se escondem em grotões de todo o mundo, e e≥~igem viagens,
registros, ruminações e textos — sobretudo te≥<tos, processos
composicionais da fala, adverte 5eeger (1970), os verdadeiros cânones
paradigmáticos da etnomuslcologia, pontifica ~ohlman (1992) — os te≥4tos
e não as músicas4. Ou seja, há um apelo (uma voz) na direção da escritura,
da criação de te><tos. De qualquer sorte, a distância e a tensão entre si mesmo

Oohiman (2002, p. 118):”...não acredito que esteja claro para todos que os canones
paradigmáticos em etnomusicoiogia não são as músicas estudadas pelo scholar no campo.
mas os textoscriados por essesscho(a,s”. Eainda, (2002, p. 129): ‘5erá que a etnomusicoiogia
com seu interesse crescente pelo papei das palavras na ordenação da música, abandona a
música propriamente dita’? ~~té certo ponto, há alguma correspondência com uma linha de
pensamento composicionai que considera a composição como atividade criadora abrangente,
da qual os sons seriam o suporte apenas, a. ~rún (1986), algo que ecoa uma atitude milenar
como a de Aristoxenus, para quem ritmo era fenômeno abrangente recortando várloscampos
de atividade — música, versos, dança etc.
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e outro, tema sobre o qual gira a história do vosso campo, está lá o tempo
todo, [lettl (1992): como estudo comparativo de sistemas e culturas
musicais, como estudo da música na cultura ou como cultura (redefinição
que busca se afastar desse passado comparativista, a partir dos anos 50 e
almeja uma imersão emancipada) e como estudo de uma cultura musical
do ponto de vista de um outsider (orientação mais recente que permite o
enfrentamento de qualquer coisa, Inclusive da própria Luropa cultural, desde
que vista com olhos de ‘outro’ — nada Impede que a etnomusicologia tome
a composição de vanguarda como objeto de estudo).

3. Dois pra lá e dois pra cá.

O ensejo dessa dança surge da necessidade de focalizar de forma conjunta a
questão da criação musical em nossos dias. Todo cuidado é pouco, pois quando
se somam essas duas metades caolhas, composição e etnomuslcologia —

uma fincada no processo do compor e Incapaz de en>’~ergar a diversidade
plantada no mundo, e às vezes embaiMo de seu nariz, a outra condenada a ver
tudo de fora, sem conseguir uma vivência êmica do próprio processo que
almeja captar, a criação — o resultado pode ser tragi-cômlco:

O ruído presente na tensão entre concepção de cultura como ‘Clvi Uzaton’ ou
como ‘Multur’ também reverbera na relação entre os dois ffizeres. [nquanto a
composição com sua vocação teleológica esteve sempre fincada à primeira, a
etno, como perspectiva do ‘outslder’ privilegia a observação participante dos
modos de vida, e reprime justamente a capacidade de interferir com a criação
de música (composição) em nome da capacidade de Imersão e de tradução do
fenômeno em te<tos5. Mão reprime, pelo menos da mesma forma, a e≥<ecução,
que muitas vezes é encarada como ferramenta de aproMimação. essa Isenção
metodológica com relação à criação talvez contribua para entronizar essa
dimensão composiclonal como voz ‘autêntica’ dos sujeitos, fâzendo ecoar um
preceito Ocidental. Será que essa visão asséptica da imersão não é uma quimera,
e a firmeza dos caminhos de criação das culturas multo mais estável, e

‘Oujá e?(istiriam etnomusicóiogos que criam músicas dos contextos que estudam, de forma
mais autêntica do que os nativos?
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incontaminável, do que se imagina? 5erá que o desafio de criar músicas do
conte~<to não poderia ser uma valiosa ferramenta de aprendizagem?6

Às três modalidades de definição da etnomusicologia correspondem, grosso
modo, três tempos de relacionamento entre os dois fazeres7. [lo primeiro
tempo— comparativista do lado de lá — predomina do lado dos compositores
e teóricos uma reação esquiva, de negação e descaso com relação ao próprio
objeto de atenção da etnomuslcologia. Mansflck, pai do formalismo em
música, cujas idéias tanto reverberaram na teoria musical do 5éculo M a
partir do chamado paradigma organicista-estrutural, diz com todas as letras:

Quando os indígenas das ilhas dos mares do sul se põem a
bater ritmicamente pedaços de metal e de madeira, proferindo
ao mesmo tempo gritos incompreensíveis, estão fazendo uma
música natural que, no entanto, não é música. Mas aquilo que
um camponês do Tirol, que evidentemente não tem a menor
noção de arte, canta, é música artística absoluta.

5chõnberg confirma essa atitude ao considerar primitivas as músicas
baseadas em ritmo. São agendas distintas, quase incompatíveis, portanto8.

Num segundo tempo ou modalidade de interação, vamos ter a busca da
imersão emancipada e a descoberta estarrecedora de que a atividade criadora
nas culturas visitadas ultrapassa os limites impostos pelas categorias ocidentais
de música, estética ou criação. Do lado dos compositores o segundo tempo é
marcado pela descoberta da possibilidade de que os diálogos intercuiturais
possam ser relacionados à agenda central da vanguarda — possivelmente
transformando-a. Mão que as trocas e hibridizações estejam sendo inventadas

6 A vizinha do lado, a emocenologia, apoiada taivez no tato de que a teoila do teatro nunca

esteve do iado de fora da própria atividade, como a teoria da música, vem buscando se
constituir como estudo do outro’,justamente a partir da perspectiva da criação, peio viés da
espetacuiaridade — Cf. 8ião (1998).

Estamos faiando de tempos simbáhcos e não cronoiógicos; tempos que podem se
interpenetrar, como aNãs acontece.

Embora haja uma curiosa contradição que, aNãs, permanece daí em diante: é o papei da
teoria (musicoiogia sistemática) tanto na empreitada comparativista como na negociação
criativa com o passado feita peios compositores; papei que continua sendo desempenhado
peia análise musicai (quando utiiiza categorias éticas, ou seja, quase sempre) em interface
com a etnomusicologia ou com a composição.
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aí, já que constituem processos essenciais para a construção da própria
mainstream musical do Ocidente. A novidade agora é a vinculação com o
ldeário da vanguarda, já prenunciada pelo interesse de Debussy com relação
ao Oriente, e materializada pelo papel desempenhado por Dartok.

[sse é um tempo cheio de temas e de trajetórias, que ainda está longe de
ser apropriado conjuntamente pelos dois territórios, e que pode ser
e~<empliflcado por uma série de horizontes temáticos em torno de diálogos
a parti[de:

a) colagens e empréstimos9;

b) apropriação/reconstrução de concepções e atitudes filosóficas’0;

c) Interpenetração de materiais;

d) plasmação estrutural de princípios e sistemas”.

O terceiro tempo é onde estamos: o painel de áreas geográficas avançou
consideravelmente, os processos de mundialização de tudo se intensificaram,
e paira no ar a necessidade de uma visão da criação musical em novos termos’2.

Cada um dos tempos delineados traz questões de grande interesse, que
envolvem discussões vibrantes, tais como: a) a questão de princípios

°Colagens e empr~timos e>estem desde sempre. loséculo ?Qaiimentam a linha compo~cional
de inspiração folclórica trabalhando no âmbito de uma certa recomposição das tradições
romãnucas. tias também podem ser recursos especificosde construção musical da vanguarda
tal como em Telemuslk (1995) de [Ç, 5tocI~iausen, que evoca uma muiuptcldade de contextos
de música étnica e popular. Vaie lembrar ainda, no âmbito iocai, os Quodhbets de Ernst
Widmer.

LO Esse horizonte é bem exempiiflcado por alguns trabalhos de Cage, RyoanJi (1983) por

exemplo, que não busca qualquer proximidade sonora com o Oriente, apenas invoca a
imagem de umJardlm de pedrasjaponés, como forma de propiciar alguns eventos inspirados
a partir dessa disposição.

“ Esses dois últimos horizontes são multo relacionados entre sI. como se o último fosse
uma ‘intensificação’ do penúltimo. Ambos os horizontes são multo caros aos Compositores
da tiahla’, e pode ser exemplificada por trabalhos de Wldmer, Lindembergue Cardoso,
remando Cerquelra, Jamary Oliveira e este que escreve.

“ O quiprocó deste terceiro tempo tem vários lados. Um deles é a perplexidade que

empreltadasdistintas por definição —uma olentada na direção do olharcientifico ~Mlssenschaft)
outra na direção da criação de universos estipulados de sentido, analógicos, artísticos,
composlclonals —, agora se deparem com o desafio comum de dar sentido a esse campo
abrangente que é o da criação.
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universais de organização musical versus pensamento êmico estético ou
musicoiógico; as formas de sistematização do materiai musicai; b) a questão
da vincuiação entre a criação e a perspectiva (ou ausência de perspectiva)
autoral; c) o recorte dos campos de significação musicai (a abrangência e as
especificidades); d) as pulsações entre permanência e inovação; e) as
negociações, trocas, hibridismos, apropriações; O o diáiogo das identidades,
ou, para aiguns, guerra das identidades.

4. Liquefação de critérios

~ preciso ter em mente que composição e etnomusicoiogia são formatos
cuiturais eias próprias e respondem às transformações do mundo em que
vivemos; eias não estão à margem, ou acima do fenômeno cuiturai, mas,
totaimente engalfinhadas em seu burburinho.

Para Robert Morgan: “Quando todas as músicas se tornam aceitáveis, então
todos os critérios se tornam irreievantes”. Viveríamos uma época, uma
‘cuitura’, que passou a considerar quaiquer atividade musicai como igualmente
merecedora de aceitação13. Ora, essa mesma idéia pode ser entendida peio
lado negativo, ou seja, nenhum tipo particuiar de atividade musicai é
considerado com vaior suficiente para funcionar como um modelo a ser
seguido. isso nos coiocaria diante de um paradoxo: a construção de
diversidade (bandeira da etnomusicoiogia e também da composição, no
sentido de que o que ainda não aconteceu é aMado da diversidade) ievou à
dêstruição dos critérios, ou peio menos da quafldade dos critérios. A busca
d~ diversidade precipitaria uma espécie de barbárie, Já que é difícfl pensar
erh ausência de critérios como civflização. Desafiadas conJuntamente peia
Uquefação dos critérios’4, composição e etnomusicoiogia se vêem
er~treiaçadas peia questão maior da criação musical.

“ O autor não está falando da agenda da mídia, e sim provavelmente de um plano ético (no sentido

filosófico), idealizado, que não deixa de ter influéncias concretas, p.e via worid music..

‘~ Podemos associá-la ao eclipse gradual do pensamento radical da música de vanguarda doséculo

M, e às manifestações ditas pós-modemas— no bojo do desminiinguamento da5 teleologias; b)
Podemos associá-la à própria construção do painel das músicas do mundo — meta e missão da
etnomusicologla; c) Ou ainda, no âmbito da teoria da cultura, à concepção diaiógica de cultura, que
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5. Bagpipes, China, Peru, Qregório 1, Candomblé e Austrál ia

Um indício Inequívoco desse entrelaçamento é o fato de que o verbete
‘composition’ do prestigioso ~5DMM (2001), reduto tradicional de
compositores e teóricos da maínstream, ter sido confiado a um
etnomusicóiogo, 5tephen Dium, da Columbia Universlty. O que isso significa?
5lgnIfica, certamente, o amadurecimento da consciência de uma
multiplicidade estonteante de processos de criação de música espalhados
por todo o planeta, e a impossibflldade de entregar essa tarefa à visão
setorizada, parcial (diz essa nova consciência) de compositores e teóricos,
agora restritos, naquele dicionário, ao âmbito de verbetes como 5eriallsm,
Twe!ve-Tone Technique ou equivalentes — ou seja, um realinhamento de
poder Mas significa também, que é preciso re-probiematizar o pensamento
sobre criação musical.

Lstamos diante de um novo desafio epistemológico: quais as categorias
que marcam o campo da criação musical, visto da perspectiva da Imensa
biblioteca de Informações que hoje dispomos, e ainda, dei>ando a biblioteca
de lado, da perspectiva dos modos de vida eles próprios, e dos processos
de fabular músicas? A pergunta sobre o que vem a ser o campo composiclonal
sempre foi incômoda e escorregadia. A maioria dos verbetes sobre
composição não consegue ultrapassar algumas páginas, colocando à vista

partindo de Dakhtin — cultura como um diálogo aberto e criativo de subcuituras, insiders e
ou~iders vai até a visão propriamente desconstnjclonista dos dias de hoje; d) Outra
associação possivei é com a multipilcação dostipos de discurso teérico.analitico em música.
De um núcieo duro, estruturai organicista, envoivendo análise schenkeriana, motivica e teoria
dos conjuntos na década de 70, caminha-se para um eienco razoávei de enfoques que vão
desde a ignição de um novo entendimento das temporaudades, até a convocação da
fenomenologia, passando peio cuiuvo de resslgnificações da teoria através do cognitivo,
ressignificações da teoria através da teoria critica, da narratividade, entre outras. Assim como
com a diversidade das músicas, a diversidade dos discursos levanta a questão da lrreievãncia
dos critérios...; e) De terma ainda mais ampia, essa Nquefação de critérios diaioga com a
fragjkdade de todas as grandes narrativas estmturantes da modernidade —do patriarcaísmo

hegemonia nacionai, da teieoiogia do desenvoivimento econ6mico e sociai ao Ideal de
formação do espírito (Oiidung), da establídade e autonomia dos textos (sustentada peia
cumplicidade da oposição representada peioscontextos) ao poder de explicação e de libertação
do discurso cientitico. Os exempiosse muitiptcam, e talvez possam ser sintetizados por esse
traço tão característico de valorização do gozo individual — registrado como hedonismo ou
presenteísmo pela literatura pós-modema —, gozo esse cuja legitimidade parece previamente
assegurada em nosso tempo. Os gozos se muiupicam ao mesmo tempo em que desaparecem
os critérios gozosos.
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uma certa angústia de não saber direito o que dizer’5. imagine quando bagplpes,
China, Peru, Oregório 1, Candombié e Austrália precisam fazer sentido, juntos?
Quais as categorias capazes de produzir articuiações reievantes da informação
disponível, e aiém disso, representativas do próprio processo de criação!
composição? Principalmente porque a escoiha do que é reievante ou não
esbarra no próprio processo de liquefação de critérios. essa é a pergunta que
flumina (ou obscurece) os prónimos passos do desafio ora visuanzado.

Mo verbete do ODDM (2001) a seqüência de tópicos já nos fala dessa
dificuidade. É um conjunto um tanto esdrúnulo. Má uma unha iniciai que
estabelece a ótica desejada. Começa com os ‘gêneros e repertórios’, passa
para a relação considerada necessária entre ‘criação e rituai’, e daí para os
‘mitos’ e cosmoiogias; merguiha em ‘terminoiogia e teoria’ e arredonda
com ‘recursos composicionais’, tudo isso, numa perspectiva de mundo. ~m
todo esse percurso a estratégia recorrente é mais ou menos semelhante:
as afirmações que vão sendo construídas apontam para certas noções, que
são possíveis categorias da nova abordagem — o tento é costurado por
flashes de informação sobre os sete cantos do mundo, mostrando a
compienidade da própria tentativa de estabeiecer um discurso de síntese
sobre o campo.’6 De repente, porém, não mais do que de repente, a Wnha
de construção se evapora e esbarramos com o sento tópico — ‘contraponto’.
Daí em diante — ‘obras, estilos e idéias’ e ‘modernidade’ —‘ retornamos
para o conforto ou desconforto da tradição ocidental, ou quase isso. O tento
dedicado a ‘contraponto’ é uma narrativa histórica do pensamento ocidental,
com direito a Machaut, Zarlino e Oiareanus, porém, pasmem, sem nenhuma
menção a tantas e tantas tradições contrapontísticas não ocidentais. A seção
seguinte, ‘obras, estilos e idéias’ vai da mesma maneira, leva a narrativa de
Schütz até Liszt. O resuitado geral, caicado em insights de fina intehgência,
não escapa da sensação de um monstrengo de duas cabeças.

[Ia edição anterior do 00DM — Llndiey (1QBO) — inicia registrando a dicotomia entre coisa
e processo embutida na palavra composição, e mergulha numa longa viagem et~moiáglca.
Quando emerge, perfila características do processo criativo de flach, Mozart, Beethoven,
Wagner e Webern, e pronto, acabou-se o verbete.

16[Ião vaie a pena esquecer que estamos numa enciciopédia, reduto conceitual e narrativo do
iluminlsmo europeu, e que esse formatojá significa uma escoiha determinada de radonafidade.
A encenação (no bom sentido) da diversidade no verbete, precisa fidar com esse fator
estruturei.
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Mas é para além da estrutura de tópicos, na direção das noções cristalizadas
como categorias do olhar sintético dirigido ás músicas do mundo, que nossa
atenção repousa. Que espécie de construtos Bium vai costurando em seu
verbete? Quais as perspectivas que eles permitem descortinar? De saída, a
noção de ‘gêneros e repertórios’, que podem ser vinculadas tanto ao olhar
descritivo, etnográfico, como ao olhar que busca os caminhos de construção
autóctone das músicas, na medida em que são pontos de partida (limites e
referências) para a geração de músicas. Todavia, o acento repousa de forma
mais enfática sobre a orientação descritiva. 5ó mais adiante, nas seções de
terminologia e de recursos composiclonais é que a idéia de ‘atos de
composição’ vai surgir — ilustrada a partir da música Tonga, de tradição
Védica, do 5hi Jing chinês, e da cirécia antiga—, mobilizando termos técnicos
para nomear ás ‘componentes’ ou ‘fatores de coordenação’ do processo. [
esses processos são de fazer, conformar ou mesmo receber as músicas —

e nem sempre há interesse em falar sobre eles. Mais adiante, ainda, surge a
noção de ‘modelos composicionais’, com uma vasta gama de representantes
— fórmulas, figuras, sons, intervalos, seqüências, ciclos ou sistemas.

F~ecapitulando: atos de composição, que são processos, dentro dos quais é
possível nomear — componentes ou fatores de coordenação—, além de
identificar modelos composicionais, capazes de projetar gêneros e
repertórios. Lstá aí uma visão de cicio composicional — e o atestado de um
arcabouço de teoria composiclonai como ponto de partida’7. [ntender o
campo composicional como processo é fundamental para avançar seu
entendimento — não como universal em busca de comprovação e sim como
uma abertura para a diversidade que cada contento de criação Irá promover
— ou seja, preparados para a diversidade dos atos composicionais, para a
diversidade de componentes e de fatores. [ssa visão processual, que espero
possa avançar com o diálogo das duas áreas, já é objeto de preocupação de
diversos pesquisadores de teoria composicional — que aliás deveriam ter
sido mencionados pelo verbete’8. É o caso de Otto Laske (1991) e sua
visão enistenciai/cognitiva do cicio composicionai como movimento entre

“ Diluída em trinta páginas do verbete, mas revelada por um trabalho de sintese.

IS impossível debiar de observar o absurdo da não Inclusão de bibliografia produzida sobre

composição nos 5écuios ?Wiii a ?QÇ por compositores. Um pesquisador do hjturo ao ler a
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quatro instâncias: o nível das idéias, dos materiais, das Implementações e
da obra.

A estratégia de construir um esboço de processo, para que cada situação
específica o preencha e altere de acordo com suas necessidades parece
promissora, na medida em que se prepara para aceitar como relevante
qualquer coisa que a interação entre observados e observadores venha a
produzir.

6. Conhecimento e Emancipação

O forró que a etnomusicologia e a composição estão dançando em torno da
criação musical, numa perspectiva mundial, é um tema mobilizador sobre o
quai muito ainda teremos de fazer e de falar. Trata-se de um diálogo que tem
potencial para provocar mudanças significativas em ambas as esferas,
e≥~igindo que ultrapassem os seus pontos de cegueira. Pontos de cegueira
esses que estão relacionados com o paradoMo mais abrangente que é o
progressivo descolamento entre modernidade e racionalidade (tal como
concebida no Ocidente) — tanto a tradução dos feitos musicais do mundo
em teMtos (que se relacionam à tradição do iluminismo), como a grande
‘causa’ da invenção de novos sistemas.

Como ensinar composição hoje, sem repetir a narrativa potencialmente
empobrecedora da vanguarda européia do século ?QÇ? Como impedir o
estudante de composição, de contemplar e interagir com a radicalidade dos
modos de vida musicais de tantos e tantos criadores espalhados por todo o
mundo e ainda com a pulsação de uma agenda midiática globaNzada?

Como conceber cultura hoje, sem a vertente bakhtiniana de cultura como
Interação dialógica, como entidade aberta onde vozes de dentro e de fora,
de ontem e de hoje, de cima e de baixo se misturam e se interpenetram
numa polifonia de tempos e de lugares?

blbflograiia do verbete encontrará apenas trabalho de natureza musicolágica. Os importantes
escritos de compositores tais como t~ocb, Matheson, Schumann, DInds4 5chaeiteG 5cbõnberg.
?~enakis, Webern, Doutez, Cage, Dabbitt, 5rOn,, e por que não, EmstwIdmer, Jamary Oliveira,
remando Cerquelra, entre tantos e tantos outros, são simplesmente omitidos.
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A pós-modernidade como forró coloca em evidência a liquefação dos critérios
associados às narrativas mestras da modernidade. Mas, num jogo dialético,
precisa resolver o problema de que a simples desconstrução de critérios
acaba ameaçando o próprio potencial crítico da empreitada. O que fazer
para que o conhecimento crítico comece diretamente peia crítica do
conhecimento, concebendo “rupturas progressistas fora da idéia de
progresso”?’ Feia crítica, por e><emplo, da hegemonia da razão ocidentai,
pela crítica da visão de um princípio único de transformação social, ou pelo
cultivo da miragem do desenvolvimento, que equivale à miragem da
entronização do conhecimento-reguiação, “cujo ponto de Ignorância se
designa por caos e cujo ponto de saber se designa por ordem”.

Como caminhar na direção do conhecimento-emancipação em música, cujo
“ponto de ignorância se designa por colonialismo e cujo ponto de saber se
designa por solidariedade?”. Como fazer isso sem investir na autonomia
dos sujeitos, autonomia de criação, autonomia de modelos de entendimento?
Como é que composição e etnomusicologia poderiam se libertar de suas
amarras ao projeto da modernidade, em direção a uma noção de pós-
modernidade que longe de ser simplesmente celebratória, para usar a
e><pressão de Boaventura de 5ouza 5antos (2000, p. 29-31), seja sobretudo
uma pós-modernidade de oposição?

“Todas as referências desses dois últimos parágrafos são a Soaventura de Souza Santos
~000).
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