DA POSSIBILIDADE DE QUE A MUSICA SEJA UM vlclO

Ricaroo Mazzini Bordini*

Buscando compreender a muslca, varias abordagens tern sido
exploradas. As que ora empreendemos, procuram 0 lado escuro da
musica, urn pouco como Nietsche, que nlio querendo crer em Deus, foi
talvez quem mais 0 procurou. Antes, poram, pedimos perdiio, carissimos educadores musicais, se nos desviamos dos altruisticos
ensinamentos recebidos, e enveredamos com oUlros olhos pelos caminhos onde "as artes sao vistas como criando mundos de sonhos dentro dos quais n6s podemos escapar da 'realidade' " (SWANWICK,
1988, P.37).
A propriedade das artes em geral e da musica em particular de
poder criar mundos imaginarios nos quais podemos nos refugiar, pode
ser aceita a priori. 0 que pretendemos ressattar a 0 "escapar da reali-'
dade", e para isso, veremos inicialmente, a origem e as acep¢es dos
vocabulos musica e vicio, aos quais, medida que os formos revelando, adicionaremos 0 que nos parecer pertinente.

a

MUSA, em grego MOsa, talvez derive de men-dh, 1ixar 0 espirito sobre uma ideia, ums arte', e, nests casa, estaria 0
vocabulo re/acionado com 0 verba manthanein, aprender. A
mesma familia etimoi6gica de Musa perlencem musica (0 que
concerne as Musas) e museu (templo das Musas, local onde
e/as residem ou onde alguam se adestra nas aries), (BRANDAD, 1988, p. 202).
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De acordo com Sloboda, as nossas respostas a muslCa sao
aprendidas e nao simplesmente condicionadas, sendo 0 adestramento
uma tarefa que exige e5l0r90 auto-eonsciente (SLOBODA, 1985, p.2196). Mas por que razao uma pessoa treinaria 8 ou 10 horas por dia,
por mu~os dias? Evidentemente que 000 56 por prazer. Parece haver
al urn comportamento obsessive: a busca da perfei9ao (bela desculpa).
A despe~o de qualquer resposta, 0 fate e que, enquanto treina, esquece viciosamente seus sofrimentos, conforme se vera adiante.
As Musas tem e mantem 0 dominio do ser enquanto poderes
que sao provenientes de Mem6ria. Enquanto filhas de Mem6ria e que as Musas fazem revela90es (alethea) ou impoem 0
esquecimento ~esmosyne), (HESiODO, f99f, p.31).

Para Hes/odo, ... e suficiente que um cantor, um servidor das
Musas celebre as fa9anhas dos homens do passado ou os
deuses felizes, para que se esque9am as inquiela90es a ninguem mais sa lambra da saus sofrimantos, (BRAND),O, 1988,
p.203).

Esta u~ima c~a9ao, nos deixa bern pr6ximos de nosso objetivo.
Muitos de n6s certamente ja ouvimos alguma pessoa relatando sensa9005 maravilhosas, ou mesmo, ja experimentamos algum dele~e ao
ouvir alguma mlisica. Parece que ela e capaz de provocar nos indivlduos, uma especie de torpor prazeiroso, semelhante aos relatados por
usuarios de drogas, que parece ser 0 motive pelo qual alguns indivlduos as buscam'. 0 esquecimento dos sofrimentos, entretanto, provocado por agentes de natureza artfficial ou efemera, compele 0 indivjduo
a buscar incessantemente a repeti9ao das sensa90es experimentadas,
e neste afa, torna-se inofensivo, a menos que nao obtenha 0 objeto
que Ihe proporciona tais sensa96es.
Nao e a toa que as artes sempre fcram subvencionadas pelo
poder: ora a igreja, ora a nobreza, ora 0 estado, ou a universidade. E
nao 56 subvencionadas, mas tambem postas a servi90 da estabilidade
que 0 exerclcio do poder deseja.

1 Com "torpor prazeiroso' queremos dizer, um estado de alteraclio da consciOncia. Segundo A, Weil, que estudou
o usc de drogas, 'os seres humanos naseem com um impulso no seolido de allerar seu estado de consci~ncia e
transcender a sua forma egoc~nlrica de lief a vida". In : Linda L Dal/idol!, fnrrodu9<lo a Psicologia. Auriphebo B.
Simoes e M, de GreCH LUllass Irads., (Sao Paulo: McGraw-Hili do Brasil, 1983), p.257.
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A musica sendo urn sistema, e como tal, provida de equilibrio,
pode garantir, por via do esquecimento, a continuidade de quem a
sustenta, E 0 caso talvez, da escala pentat6nica em algumas cu~uras.
Esta escala e extremamente estavel: nao contem sem~ons, e 56 se
pode formar com ela urn acorde perfe~o maior, urn menor, e urn menor
com setima (KOSTKA, 1987, p.18). Nao e diferente 0 carater da musica usada em rituais ou cerimoniais religiosos ou espirituais, nos quais
ela tern 0 papel de tomar 0 individuo receptivo a mensagem doutrinaria. Agindo nas estruturas cognitivas das pessoas, possivelmente este
senso de estabilidade Ihes e inferido por corru~ao, como veremos
mais adiante ao tratar do m~o de Hidra.
Mesmo hodiernamente, os sistemas musicais sao estaveis, e se
nao 0 sao na aparencia, ja que alguns buscam a ruptura ou a desordem desse sistemas, 0 sao no material empregado - 0 uso da matematica como principio estrutural, oferece, inevitavelmente, urn sistema
completamente homogeneo que pode ser percebido pelo inconsciente
- veja-se, por exemplo, os processos estocasticos.
Ainda nao falamos em vicio sem ver mais detalhadamente do que
trata esta materia.
Vicio sm. 'deteito grave que torna uma pessoa ou coisa inadequadas para certos tins ou tunr;oes', 'costume prejudicial e
condenfJVel', XI/I. Do lat. vrtium -Ii 1/ viyo sm. 'vigor, exuberancia de vida' XI/I. Forma divergente popular de vicio, do lat.
vitium - Ii. Ate 0 sec. XV, os vocs. vicio e viyo eram usados,
indiferentemente, nas duas ecepr;oes 'vigor, gozo, delelte' e
'detelto de carater, pecado': a partir dal, viyo assumiu a l'
acepr;ao e vicio, a 2' 1/ (CUNHA, 1982, p.821).

Vemos pois que, tornando a pessoa inadequada para certos fins,
se de fate for urn vido, a musica pode ser urn meio apassivador
maquiavelico, desejavel para quem detem 0 poder. Quanto a aceJl(;flo
de ser 0 vido urn costume prejudicial e condenavel, e bastante conhecida a associac;:ao de musicos com drogas, bebidas alc06licas,
desregramento, pobreza, doenc;:as, Ioucura, etc. A este respe~o, pesquisas recentes nos informam de que as ondas cerebrais de uma
pessoa em estado de criatividade, estao logo acima das do estado de
paixao, e logo abaixo do estado de Ioucura.
Antes de acertar 0 nosso objetivo, vejamos 0 que a filosofia tern
a nos dizer.
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Vieio (gr. xaxia; lal. Vitium; ingl. Vice; franc. Vice; a/. Laster).
1. 0 contrario da vinude, nos varios signifieados deSle lermo.
Com refereneia ao conceifo aristotalico-esl6ico da vinude
como hBbito racional da conduta, 0 If. a um Mbifo (ou uma
disposiyilo) irracional. Exalamente silo V., neste caso, os extremos opostos dos quais a vinude a a media9ilo. Neste sentido a palavra V. nilo se aplica senilo as vinudes aticas. Com
referenc;a as virtudes dianoeticas au itJtelectivas, V. slgnifica
simplesmenle a fafta delas: fafta que, segundo Aflst6leles, a
vergonhosa somenle como panicipa9ilo falha nas coisas excelentes de que panicipam lodos as oUlros, ou quase ladas, au
pelo menos os que silo semelhantes a n6s, isto a, da nossa
cidade ou idade, ou fam1lia, au classe social (ReI,. II, 6, 1383b
19; 138a 22), (ABBAGNANO, 1982, p. 963).

Os musicos sao geralmente marginais, ou seja, 1180 participam
das "coisas excelentes" de que participam os outros, por carregarem
basicamente dois estigmas: ou foram e sao vistos como possuidores
de dons incomuns, pr6prios de seres superiores (dal a tendencia ao
misantropismo?); ou foram e sao vistos como miseraveis subahernos,
ou lunaticos pouco adaptados ao modus vivendi de sua sociedade.
Se 0 vicio e um habito irracional. a musica bem que poderia ser
um, j<i que a materia de que trata a musica nao e exclusivamente
racional, alem se ser, em muitos casas, inexplicavel. e os individuos
que a praticam nao sabem porque 0 fazem ou tem raz6es pouco
convincentes para faze-Io. Na musica, quais seriam os extremos opostos dos quais alguma virtude fosse a media~ao? Uma resposta poderia
ser: de um Iado a paixao, de outro a Joucura, e mediando esses
opostos, a criatividade.
Sera oportuno abordar aqui 0 conce~o de mefron, ou seja, 0 lim~e
permissivel dos gregos.
her6i, no nosso caso 0 musico, exaltado
pela sua arefe (excelencia), e time (honra), e sempre tentado a uhrapassar 0 metron, cometendo uma hybris, uma violencia, um excessa, e
recebe entao, como castigo, Ate, a cegueira da razao (que poderia ser,
no caso do nossa her6i, a loucura). Assim, podemos notar como 0
excesso de vi~o leva ao vicio, tomando como referencia a associa~o
desses termos vista anteriormente.
E ja que enveredamos pelo caminho do m~o, "que atrai em torno
de si tada a parte do irracional no pensamento humano, sendo, por sua
pr6pria natureza, aparentado a arte, em tadas as suas cria~6es"
(BRANDAo, 1988, p.14). vejamos alguns pontos do m~o de Hidra.

°

10

Hidrs, em grego (Hydra), da mesma raiz que (hydor), agua. 0
sanscrfto tern udrs-. "animal aquatico", 0 a/emao, Dner, "Vibora, lontra". A origem de tudo e 0 Indo-europau uad, "estar
umido". Consoanta Paul Dial, a Hldra simbo/iza os vicios multlplos, "tanto sob forma da asplra.ao imaglnativamanta axaltada, como da amb!>ao banalmenta aliva. Vivando no pantano,
a Hldra mals aspaclficamante caractarizada como simbolo
dos viclos banals. Enquanto 0 monstro viva, anquanto a valdada nao domlnada, as caba.as, configura.ao dos vicios, ranascam, masmo que, por uma vft6rla passagaira, sa conslga
cortar uma ou outra. "0 sangua da Hldra e urn vanano a nala
o har6i margulhou suas flaxils. Quando a pe.onha sa mistura
as aguas dos rios, os paixas nao podem sar consumldos, 0
qua confirma a interprata.iJo simb6/ica: tudo quanto tam contato com os vicios, ou dalas procada, sa corrompa e corrompe, (BRAND.A.O, 1988, p.243-44).

e
e

Sob forma de aspira~o imaginativamente exa~ada, ou de ambiyo3O banalmente ativa, podemos encarar 0 trabalho de alguns compositores, que ja foi, ao que parece, bastante explorado nos Faustos de
Goethe e Thomas Mann. A ambiyo3o de alguns interpretes de dominar
seus ouvintes, tambern MO escapa a este domInic.
Se bern reparamos, mu~as vezes somos assa~ados por uma
mUsica, geralmente detestavel, tocando em nossa cabeya, e por mais
esforyo que fayamos, ela MO saL Ora, 0 aparelho aud~ivo, embora
sendo urn dos mais complexos des 6rgo3os dos sentidos, e tambern
des menos deSenvolvidos nos seres humanos, ja que possui poucas
representayQes no c6rtex cerebral (TELFORD e SAWREY, 1980, p.903). Destarte. e passivel que esteja associado as estruturas mais prim~i
vas da cogniyo3o. Resulta dal, que a musica pode corromper
subliminarmente, simplesmente expondo-se 0 indivlduo a ela.
Tambem a preocupayo3o de associar a musica a ginaslica. preconizada por Plato3o para a educa~o des jovens (que perdura ate os
nossos tempos) tern uma ramo que a mu~os passa desapercebida e
que de certo modo e,q,lica 0 preconcetto de que mUsica e coisa para
mulheres. Ponderando sobre a disposiyao de esplmo dos que praticam
s6 a mUsica, diz que,

a

portanto. sa uma pessoa permftir musica qua 0 ancanta com
saus'sons a qua Ihe darrama na alma. atraves dos ouvidos.
como da urn funil, as harmonlas docas. mo/as a lamantosas...•
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a sa passar a vida intaira a trautaar can.iJas da cora.So jubiioso - uma passoa assim, primairo da tUdo, sa tinha alguma
irascibifidada, amol9Cau como quam amolasa 0 farro, a, da
imJtiI a duro, 0 toma provaitoso; porem. sa pafSavarou nassa
atituda, a nilo a daixar, mas ficar fascinado, am brava funde a
sa dissolva, ate aniquiiar 0 sau aspirito a sar arrancado da
alma por axcisilo. como um naNo, fazando dala um ·amo/acido /ancairo.· (PLATAo, In Paraira, 1949, p. 150).

Glaro que papais e mamaes niio iriam querer que seus filhos
homens ficassem ·amolecidos· (por analogia com a docilidade, a qual
era considerada urn atributo feminina ate pouco tempo) se se dedicassem exclusivamente mUsica.
Antes de concluirmos, acrescentaremos ainda outra teoria que,
de maneira similar aos mecanismos pelos quais os vicios sao adquiridos,

a

astabalaca qua a musica e uma atividada cognitiva utii porqua
ala nos ensina a geometria do tempo: au seja, como 0 tempo
poda sar parca/ado a madido, comprimido a axpandido. Ao
ouv/r musica, n6s exercitamos as partas da nossa manta qua
silo sansitivas a propor.ilo. PadriJas da intarconaxilo silo formados - K-lines ou mental spiders - qua tandam a parsistir a
pro/itarar sa n6s darivamos prazar astetico do axarcicio (ROA-

DS, 1981,5(3):17).

Este trabalho, composto unicamente de materia especulativa, niio
pretendeu ser sacriegio ao tratar a musica com coisa espuria, mas
sugerir que, investigando-se os mecanismos da dependllncia2 , se passa entender urn pouco mais da sua (da musical e da nossa (dos
humanos) essllncia.

2 QuenHn08 sugerir aqui que a IiberaQio (ou InitMoao> de neurolransmissores proyocada pot algumas drogas
peicotr6picas pede tamtMkn a8f proyocada peIa muaica, Inv..llQal;olO esta que, pot' demasiado t6cnica e exten5a,
_Wi lora Qo escopo destelrabalho.
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