
A FUN<;:AO DA ANALISE NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM EM MUSICA
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Preilldio

A Itteratura sobre musica produzida na @ima decada tern delinea
do uma preocupa~o cada vez mais acentuada com as d~erenyas em
rel~o a maneira como as pessoas pensam a musica, como falam
sobre musica e, principalmente como experienciam a mUsica. Essa
preocupa~o tern contribuido para uma retomada da discussao sobre
os metodos, as tecnicas e as funyOes da analise, atualizando a ques
tao e colocando a discussiio no contexto das transformayOes, das
necessidades e perspectivas que caracterizam a musica neste final de
secul6.

Tradicionalmente a analise tern sido ident~icada como uma colu
na de sustenta~o na estrutura da formayao musical, estabelecendo as
condiyOes suficientes para que 0 musico desenvolva a sistematicidade
e logicidade metodol6gicas necessarias a compreensiio e gera~o de
conhecimento de maneira independente e aut6noma.

De acordo com Cook, as discrepancias existentes entre a experi
encia de urn individuo ao ouvir musica e a maneira como tal experien
cia e explicada em termos te6ricos, nao podem ser simplesmente
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atribuidas ao modo como 0 individuo pensa e processa a mUsica. ~

necessario que sejam levados em considera9ao os pressupostos, as
influencias, os interesses e preconceitos que const~uem uma cu~ura

musical e que estabelecem concomitantemente os limites dentro dos
quais os indivlduos operam (COOK, 1992, p.3).

Em contraste com a posi9ao adotada por Cook podemos colocar
a aOOrdagem proposta por Wh~e, advogando a importllncia dos mode
los formais de analise como os instrumentos mais adequados para
desenvolver a compreensao e possibil~ar a constrU9ao aut6noma do
conhecimento em musica. Ao detalhar 0 arcaOOu9Q que serve de refe
rencia para essa visao formal, Wh~e oferece como postulado a sua
constata9ao de que a compreensao de diferent;as estillsticas na mlJsi
ca de dais compositores, de dois per/odos ou de dais movimentos em
hist6ria da mlJsica e tao importante para 0 executante quanto para 0

compositor e 0 music6/ogo (WHITE, 1976, p.1).
Tomando a aOOrdagem de White como referencia, observa-se

que 0 dominio da analise a considerado fundamental na forma9!io do
executante, do compos~or e do music610go, mas torna-se quase
irrelevante quando considerado em rela9!io a forma9ao do educador
musical. Essa discrepancia revela alguns sintomas da area, alguns
preconceitos que dissecados de maneira critica exp6em algumas das
dicotomias, distor96es e equivocos que contribuem para explicitar uma
caricatura de conceP9iio do processo de conhecimento e sobretudo
dos objetivos e fun96es da educa9ao musical.

Se adotarmos a aOOrdagem proposta por Cook, vamos trafegar
por espa90S potencialmente criativos onde a fun9ao da analise pa~ a
ser a realiza9ao de uma critica musical e estatica, providenciando e
adequando as ferramentas para urn estudo que inclua a intera9!io
discurso musical-ouvinte. Tal aOOrdagem trabalha com 0 conce~o de
perceP9iio imaginativa, envolvendo uma interpreta9!io voluntaria que
contextualiza varios elementos realizando uma especie de sintese en
tre perceP9ao sensorial e interpreta9ao racional (COOK, 1992, p.20
21).

Esses espa90S potencialmente criativos tern estado vazios, pobres
de idaias e de expenencias musicals, quase sem trafe90 devido a
ausencia critica. Para que urn estudo possa aOOrdar a analise como
urn procedimento operacioanl tendo como objetivo a compreensao do
significado na rela9ao discurso musical-ouvinte, a necessario que
revele al90 que va alam de uma abstra9ao - a partir de urn modelo

. tOOnco - da mUsica que esta sendo analisada. ~ imprescindlvel que tal
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procedimento analitico possa revelar uma compreensao perceptiva da
mUsica e que essa compreensao esteja de alguma maneira vinculada
a experiencia musical ou, a algum aspecto esletic6 da experiencia
vivenciada pelo indivlduo ao ouvir musica. 0 processo que possibiltta
que uma seqOencia de sons seja percebida auditivamente e
simu~aneamente transforrnada, de forma imaginativa, em urn discurso
musical com significado e valor esletico, e urn processo complexo que
envolve varias modalidades de conhecimento e que com certeza
extrapola os requisttos e elabora~oes tecnicas que caracterizam os
modelos te6ricos.

Intermezzo

Todo sistema ou modelo de analise esla alicer~ado em normas
que estabelecem padroes 100icos de procedimento. A funyiio de tais
normas e garantir consistencia e coerencia aos procedimentos analili
cos, mantendo ao mesmo tempo urn padrao de unidade e de funciona
lidade aceMveis. Todavia, 0 uso inadequado das normas e modelos
ou urna concepyiio dogmatica dos mesmos pode contribuir, para uma
visao estretta e consequentemente para uma abordagem pouco criali
va, burocratica da analise musical. E necessario cuidado para evttar
que urn modelo te6rico venha a subjugar 0 musico, impondo normas e
procedimentos como a unica ou como a melhor maneira de compreen
der 0 discurso musical. As normas e procedimentos analilicos devem
ser vistos como uma opyiio, como uma referencia a ser adotada de
acordo com a sua consistencia, tornando viavel a tentaliva consciente
de compreender e interpretar urn discurso musical. Agindo dessa ma
neira 0 musico estara aprendendo e aplicando 0 conhecimento adquiri
do para enriquecer e ampliar a sua compreensao musical.

Em se tratando de analise, 0 dominic e a aplicayiio de tecnicas,
normas e procedimentos vigentes, rellete 0 grau de aproximayiio do
mUsico com as tendencias de sua epoea, estabelecendo uma relayiio
que 0 identilica, direta ou indiretamente, com referenciais esteticos.
Quando ocorre uma ruptura com tais tecnicas e procedimentos, surge
o que pode ser caracterizado como urn momenta significativo no pro
cesso de constru~ao do conhecimento musical. De maneira geral, a
compreensao e 0 dominic das normas funciona como 0 fator de equili
brio nesse processo. Elas podem ser identilicadas como a referencia
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conMvel que - atraves de dominic e aplicac;;ao - refletem uma compe
tencia musical, ou como a OlJSadia criativa que desrespe~a os padr6es
vigentes criando novos parAmetros. Em ambas as s~uaC;;6es, pela 00
servancia ou pelo desrespe~o, as normas estao em jogo e sao urn
fator importante.

A mdsica como manffestac;;ao de uma expressao intencional e, na
sua essencia, urn sistema normative em que eventos sonoros organi
zados e integrados psicologicamente const~uem uma experiencia. No
contexte desses eventos sonoros, a noyao de analise emerge como
uma necessidade psicol6gica de explicar as diferentes modalidades
atraves das quais sao abordados os eventos que caracterizam a musi
ca como experiencia. Essas diferentes modalidades cobrem urn
spectrum paradoxaI que pede incluir desde analises que focam a obje
tividade rigorosa de conteudos tecnicos ate a subjetividade
especulativa de conteudos interpretativos. A ausencia de uma delimita
c;;ao adequada desses extremos paradoxais, acoplada II falta de uma
compreensao metodol6gica dos diferentes conteudos - tecnico e
interpretativo - tern comprometido a qualidade e a continuidade no
ensino de mdsica gerando muitos problemas e poucas soluC;;6es, ge
rando uma falsa cientfficidade que confunde processes de informayao
com processos de conhecimento musical.

A importAncia da analise para a educac;;ao musical repousa sobre
uma premissa: como metodo de deconstruc;;ao que desvenda a unida
de e organizac;;ao das partes entre si e das partes em relac;;ao ao tode,
a analise e urn processo importante para a aprendizagem possibilitan
do a compreensao do discurso no contexto como experiencia musical.
Essa imersao do discurso no contexte da experiencia musical manten
do-o livre de qualquer assepsia tecnica e analitica, acentua considera
velmente a atrac;;ao da musica como objeto de interesse de crianc;;as,
de jovens, e ate mesmo de adu~os. Em outras palavras, a compreen
sao do discurso no contexte da vivencia da experiencia musical confi
gura simuttaneamente uma intima conexao do aspecto concreto da
mdsica (a trama dos seus eventos sonoros nas suas relac;;6es) com
uma delineayao perceptiva dos seus significados.

A experiencia musical funciona como uma especie de moldura
para 0 discurso. A relac;;ao dialetica entre discurso e experiencia musi
cal possibil~a a comprensao das construc;;6es sintaticas que advem das
relac;;6es entre intervalos, motivos, acordes, figuras ritmicas, constituin
do os elementos OOjetivos que, organizados de maneira inteligivel,
possibimam a evocayao de uma condiyao pessoal subjetiva atraves da
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qual emerge 0 significado afetivo do discurso musical. Nessa rela~o

diah3tica a estruturac;:ao em nivel linguistico - sintaxe das relac;:oes no
discurso - sa caracteriza como 0 fator objetivo enquanto 0 significado
afetivo corresponde a uma condiyao subjetiva. Para 0 ouvinte os even
tos sonoros existem como uma experiencia pre-linguistica. A experien
cia musical a esse nivel evoca uma relac;:ao espontilnea em que a
musica 13 a sua pr6pria linguagem, estabelecendo uma espeeie de
comunhao entre 0 fator objetivo e a condiyao subjetiva, entre 0 discur
so musical e 0 individuo. No contexte dessa rela~o emerge 0 que
denominamos experiencia musical, al90 que se desenvolve atraves de
uma intui~o cogn~iva. Essa experiencia musical permeada por uma
intuic;:ao cognitiva, se caracteriza como uma especie de imersao
perceptual na qual a organizac;:ao dos eventos sonoros 13 apreendida
de maneira empatica configurando um contorno estrutural do seu tode.
A experiencia musical ao mesmo tempo que constitui. capta esse mo
mento de vivencia diferenciando-se gradativamente de momentos pos
teriores caracterizados por ac;:6es reflexivas. Com base nesta
constatac;:ao, podemos postular que existe uma percepc;:ao expressiva
que 13, de fato, anterior a percepc;:ao reflexiva. 0 momento em que 0

individuo passa a explorar as relac;:oes estruturais do discurso musical
em busca de compreensao, define a perce~o interativa musica-indi
viduo como fruto de uma ac;:ao intencional, deliberada e portanto, pos
terior. Como exemplo, podemos nos referir a percepc;:ao de um movi
mento musical rlipido ou lento, para demonstrar que tal percepc;:ao tem
como base uma diferencia~o perceptual que confere um carater tem
poral a mtlsica. Essa diferenciac;:ao independe de quaisquer interpreta
c;:oes conceituais do processo temporal.

Aceitar ou reconhecer a musica como uma modalidade de conhe
cimento e, principalmente, como uma modalidade peculiar de expres
sao, nao elimina a necessidade de elucidac;:ao verbal. As vinculac;:oes
que aproximam conhecimento e expressao musical - apesar da peculi
aridade - nao devem ser consideradas vinculac;:6es excludentes nessa
rela~o impedindo que 0 estudo e a investiga~o musical venham a ser
feitos sem 0 suporte da linguagem verbal. Por outro lado, 13 importante
ressaltar que a experiencia musical per se 13 anterior a qualquer expla
nac;:ao de carater verbal. A experiencia musical, esse momento de
imersao perceptual. deve ser tomada como 0 suporte para a ac;:ao
reflexiva. Sem esse suporte, sem essa referencia, a musica se esvazi
aria da motiva~o existencial que Ihe confere carater e significado
cultural.
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Nestes termos, a analise assume grande importancia como pro
cedimento pedag6gico capaz de gerar comprensao atraves do proces
so de deconstrU9ao e reconstrU9ao do discurso musical. Nesse contex
to a analise tambem deve ser vista como um instrumento v~al na
explora<:ao de novas modalidades de cogni<:ao e consequentemente
na amplia~o das estrategias de aprendizagem.

Os processas de aprendizagem musical tem como princlpio a
pr6pria deconstru~o, isto e, uma analise. Dessa maneira, a analise
pede cumprir a fu~ao de decompor, de demonstrar para revelar uma
rela<:ao funcional das partes na sua engrenagem estrutural, para reve
lar uma interrela<:ao das estruturas nas suas voca<:6es expressivas,
combinando uma visao intema da arqu~etura organica do discursa com
uma visao externa do seu carater estetico. Esse tipo de analise ou
decomposi~o oferece insights valiosas sabre a estrutura do discursa,
sabre op<;:6es ou sabre decis6es intemas. Oferece tambem insights
valiosos sabre elementos extemos. sabre 0 carater estetico, sabre
novas cogni<:oes que pedem enriquecer ou facil~ar 0 aprendizado mu
sical de crian98s, de jovens e de adu~os que venham a adotar a
analise como procedimento pedag6gico na busca de compreensao
musical. Abordada dessa maneira, a analise passa a ter ao mesmo
tempo a simplicidade e 0 fascinio da curiosidade infantil. Vale lembrar
o exemplo da cria~a que ao manipular 0 brinquedo novo pede ter a
sua curiosidade frustrada na tentativa de descabrir como 0 brinquedo
funciona, quais os mecanismos e estruturas que possibilitam 0 seu
movimento ou, porque se configura de maneira tao atraente. Desafiada
pela curiosidade e indignada pela frustra~o. a crian<:a observa, tenta
abrir, tenta desmontar 0 brinquedo numa busca as vezes desordenada
e sem compromisso com os padr6es especulativos dos adultos. A
a~o de abrir, de desmontar. e interpretada como inten~o de destruir,
de violar. 0 adu~o, do a~o da sua auto-suficiencia cogn~iva nao e
capaz de compreender ou de interpretar diferentemente esse jogo sim
b6lico embutido na a<:ao e representado na atitude da crian98.

Existe uma outra questao que merece cuidado devido a maneira
ambigua como tem siclo abordada. Os princlpios que embasam e ori
entam a a~o pedag6gica em musica devem ser claramente distingui
dos dos problemas que surgem em decorrencia da pratica musical. Em
nao havendo este cuidado, a analise pede gerar dwidas e problemas
art~iciais confundindo questoes tecnicas de condu~o da a~o pedag6
gica com os principios que a constituem. A aplica<:ao de um procedi
mento anantico, por melhor que seja a sustenta<:ao, nao tem como
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eliminar drticuldades geradas por equivocos conce~uais anteriores, da
mesma maneira que nao tem como prover e ev~ar interferencias cau
sadas por uma ayao pedag6gica inadequacla. Em educayao musical, a
preocupayao com 0 desenvolvimento musical cla crianya tem, em van
as situayDes, gerado ambiguidade, mais problemas do que soluyDes.O
conce~o de desenvolvimento musical surgiu em funyao da necessicla
de de se encontrar uma soluyao para vanos problemas que emergem
na pratica do ensino em musica; todavia, estes problemas nao tem
como ser resolvidos apenas at raves de tecnicas ou do uso adequado
da nomenclatura. 0 foco do problema deve ser na condula peclag6gica
do professor e nao apenas no dominic de tecnicas e/ou conce~os

musicais, na capacidade de diagnosticar os problemas propondo a~er

nativas ou soluyoes. Muitas discUSSDes, mu~as disputas surgem des
ses equlvocos aparentemente simples escondendo de maneira
indevicla profundas diferenyas de competencia tecnica e de concepyao
sobre a ayao pedag6gica. (KNELLER, 1966, p.212).

E importante ressa~ar que os problemas de filosofia educacional
sao, em geral, problemas ariundos da aprendizagem musical, da prati
ca educacional. Par esta razao a analise assume grande importancia,
porque pede nos habilitar a pensar a partir do contexte e da l6gica do
problema, dando-nos a opyao de ignorar questoes artrticiais geraclas
par ambiguiclades tecnicas ou conceituais.

A analise nao subst~uiu 0 conhecimento factual. Se quisermos
discutir ou considerar 0 interesse musical dos alunos como subsldio
para 0 ensino de musica, necessitamos saber quais sao estes interes
ses nas drterentes faixas etarias, como eles se caracterizam em dife
rentes regioes, em drterentes classes sociais e como sao expressados
musicalmente. Esta informayao pede somente ser adquiricla atraves de
levantamento de clados, de fatos.

Na pratica da educayao musical, a analise deve ser vista como 0

procedimento pedag6gico que possibilita a localizayao das implicayDes
funcionais de eventos sonoros nas suas relayijes sintatico-expressivas,
contextualizando a construyao temporal do discurso no ambito da
experiencia musical. Para 0 educador musical, analisar deve ser
interpretar funcionalmente, expressivamente e cu~uralmente eventos
sonoros ou discursos musicais, a partir da rede de relayoes internas e
extemas que possibil~am a sua existencia e a sua manrtestayao como
forma de conhecimento e expressao.
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P6sludio

Retomando 0 contraste estabelecido no inicio do artigo entre as
duas abordagens ananticas, podemos constatar que White caracteriza
a analise como um procedimento tecnico refor~ando a importancia de
um conhecimento musical que privilegia 0 estudo do discurso de ma
neira isolada, fora do contexte onde foi gerado. Cook, por sua vez,
aborda a fu~ao da expressao musical usando como suporte 0 concei
to de perce~ao imaginativa. Configura esse tipo de analise no contex
to da intera¢o discurso musical-ouvinte, realizando 0 que considera
uma sintese entre perc~ao sensorial e interpreta~ao racional.

No contexte da educa~ao musical, por raz6es que podemos
considerar pertinentes, damos preferencia a abordagem de Cook. A
analise deve se caracterizar como uma possibilidade consciente, como
uma possibilidade reversivel da sintese. Em outras palavras, passa a
ser um procedimento pedag6gico em que a sintese e revista no seu
processo de deconstru~ao. Atraves da analise. a aprendizagem
musical deve ser vista como uma possibilidade de desenvolvimento
analitico de significados, de perce~6es e de express6es desses
significados possibilitando, atraves da sintese, a constru~ao e a
reconstru¢o de novos signfficados. Neste contexto e tendo por base
estas premissas, podemos chegar a proposi<;:ao de que a analise e um
processo cujo objetivo e decompor para recompor, desmontar para
remontar. 0 procedimento anantico pede tomar-se um instrumento
pedag6gico se otimizarmos a fun~ao da analise no processo de
aprendizagem musical.
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