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A dinamica do conhecimento e
o conhecimento em mtisica *
Eduardo Luedy

c como sc ell tivcssc a faculdadc. como se rossc uma
coisa que ell sci. TCllho a imprcssao que 6 assim como sc ell tivcsse lim rcpcrlorio
de possibilidades de ac;ao. c que a cscolha ciesla, destc tiro de a~ao, e a que me
parcccli mais natural, mais imcdiata. Aqui eu to, isto ell sci fazel', cntcndcu'! Que!"
dizcr, sc C pra l";Jzcr coisas honitas, sc C pri1 cl1caniar as pcssoas. nisso af ell tenho
jeito. Pra isso ell t6. Eestranho. pOIljUC dizer isso nao !"cvela llluito. Mas talvez sim,
exatamcnlc pm nao rcvclar talvcz de algulll<l grac;a. 1
E, pm mim. IS como ell ralci.

Ora a diriculdade, lodo 0 prohlema do conceilo de Musica reside em estabelec cxprcssao e e conhecimento.:!

eel' de que malleira e1a

Oa rala destas incrlveis personalidades. de vidas tao inlimamente ligadas 11
musica c as ,utes de uma mancira gcral, podemos in/crir muitas das quest5es que
ainda hoje atravessam 0 eaminho de muitos teoricos em eSIClica, filosoria, psieologia, lingufstica, scrniologia, anLropologia, ClC. De fato, uma das quest5es instigantes
desla recente area de cstudo, a etl1omusicologia, clarna por uma defini~ao sucinta do
que vein a SCI" a cxpericl1cia musical. Ou scja, quando c que os sons que esculamos
passam a SCI' Illusica'? Algo que parccc tao claro de SCI' delimitado CIll n05SO sistema
de sfmbolos e valores culturais, nao 0 c muilas vezc~ quando nos derronlamos com
sociedades em que a musica parece razer parle "indistintamclllc de todas as atividades cotidianas de cert'Os grupos e quc, cm divcrsos casas, nao ha dclirnita~ao entre
quem faz e quem escuta musica. 3

'" MOllografia aprescl1tada como requisilo da disciplina Psicologia da MLlsica minislrada peb
prof. ,Diana Santiago do Meslrado em Mlisica da Universidade Federal da Bahia.
I Caetano Vetoso, Alegria. Alegria. Wally SaloJnao, org. (Rio de Janeiro: Pedra Q Ronca, sid,
p. 187).
2 Mario de Andrade, IlItmdw;ao Estetica Mllsical (Sao Paulo: Hueitee, 1995, p. 37).
3 A estc respeito ver anigo de Vitor Fuks, "Dinamica do Conhecimento Musical: contribuir;6es
elnoJnusicoI6gieas", Art (agosto: 1991, pp. 47-55).
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Mas, para alcm deste questionamento inicial, uma outra quesU'io ainda maior

tem lido a capacidade de abrangcr nassas cOllsidcrac;ocs accrca dus fenomenos rclacionados as atividadcs musicais: 0 que e que a Illusica significa? Ou, em outras palavras, "0 que c que so a musica nos faz conhcccr'! 0 que faltanl ao homcm e as

estrelas se a musica sc calar?""
A Bossa prcocupa<;ao h<.lsica Ilcslc prcsentc lCXlO, portanlO, C a de disculir a

natureza c a espcci ricidadc do conhecimento em musica, procurando tambem descrever alguns c10s principais lopicos cia atualidadc cia psicologia cognit'ivisla: como
esta (em contribufdo para as tcntativas de comprccnsao dos mecanismos de conhecimenlo c de como telll. pOl' sua vcz, sofrido inrlucncias das novas formas de comprc-

ender os fcnomcnos culturnis e os aspectos contextuais do conhecimento. Nossas
considen.u;6cs procurarn levar em conta tamhcm a psicologia da musica e a cclucas;ao musical c como clas tem sido aretadas pOl' estas noyoes.
Quando ralamos em natureza do conhecimento em musica estamos. antes dc
ludo, pressupondo a exislcncia dc um conhecimento provcniente da cxpericncia
musical. Tal assunto, que incquivocamente clcveria estar na pauta de discussoes c, de
alguma maneira, nos currfculos dos cursos de graduayao de formayao de profcssorcs
cm musica, inldizillente parece passar dcsapcrccbido da maior parlc dos cstuelanles
de liccncialura em musica./\ natureza deste conhecimento c a comprecnsao de como
as mecanismos de cogniyao OpCn.11ll com () conhecimento musical nos parecc vital
para que possamos afinnar () que de rato pretcndelllos como ~ducadores de musica.
A respeito das dilcrclltes ronnas de cOllhcccr emprecndidas pc/a artc c pela
ciencia, Luiz Oliveira Maia (1991) nos rala que c (\travcs cia linguagem que () hOl1lclll
representa, gClleraliza, dassifica e calegoril.a seu objeto de eS1UUO. Mas, enquanlo 0
conhecimento, seja ele qual ror. inicia-se all'avcs de expcricncias scnslveis ("prot6tipo de todo conhecimento"), a atitudc cicntffica leva 0 hOlllelll. atravcs c1as gencralizas;6es. a afaslar-se do l'en6meno estudado e da singularidadc. 0 conhecimcnto que
nos e pel'l11itido pela expcricncia artfstica, pOI" sua vcz:
... manitcsl<l a csscncia alravcs do fenomeno de modo que, mnis se quer ir ~ csscncia, mais c precise se ,Her ao fcnumcno. Paradoxaimelllc. a aHe <.:hega a ignorar as
grandes distancias espaciais e lcmporais, mas preserva esscs mOlllenlos csscnciais
do hOlllem de modo concreto e nan uni vcrsalmelllC abstraw; nao e a morle simplesmenlc, mas c aquela scnhora que seduz a mOya na canc;ao de Schubert ... (Maia
1991. 24).

4 Luiz Oliveira Maia. "Natureza do Conhecimento Musical", Art (agoslo: 1991, p. 23).
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Para cstc aUlor. a arlc ambiciona rctralnr 0 mundo humane mas, diferentemen-

te da ciencia, nao 0 faz dc modo eXlensivo, ou scja, a arte isola a particularidade e a
intensilica, "ambicionando a cria<rao de um lipo universal, lipo, enlretanto, que permanece manifestado num pcrsonagem, au num motivo", 0 conhecimento atraves da

311c busca rcvclar lim mundo subjetivo que, 110 cnlanto, possa ao mesmo tempo SCI'

comparlilhado por oulros indivfduos de uma mesma cui lura e conlexlo.
Jamary Oliveira, pOI' seu turno, chama a aten<rao para a dinamica das rela<roes
sociais que imprimem, alravcs de tendencias dominantcs - scja nas areas da teologia, da ffsica, filosofia

Oll

cicncia -

visoes de mundo e, conseqUentemente. do co-

nhccimento deste mundo. Como exemplo deslc ponlo de vista:
A cOllscicnda hislori<.::a do scculo XIX vcio a acrcsccnlar uma nova vi sao em todo
o cstudo da musica. nao apcnas teorica. Nascc oaf a concc~ao dos 'grandes mesIres' cujas obras vein a servir de modelos para 0 rnunda academico ocidental e
constituir 0 rcpcl16rio de concertos (1991. III).

Oaf a importancia decorrcnte das conlrihui<r5es que a elnomusicologia lem oferecido para as discussocs rcfcrentes ao conhecimento em musica. 0 esvaziamento

das "verdades" curocenlricas lem ampliado em ",uilo os nossos horizontes ideol6gicos e posto

a prova no<r0es quc anles julgavamos como paradigmilticas das rela<roes

implicadas pclo conhecimenlo musical: a transmissao, a gera<;ao e a teoriza<;ao deste

conhecimento'. As

considcra~ocs

dc Kilza Selli a respeilo dos meandros que envol-

vem a conceitua<;ao de musica pOl' outras cllitura~.c um excmplo dcstas contriblli<;ocs:

Sabemos quc alguns povos. como por exeniplo os Mapuchc da Argentina ou os
Mosi africanos do Alto Volta nao conhecem a palavra musica. mas sabem 0 que os
ocidenlais entendem como tal, e praticlIlII lIlIlI/sica (1991, 124).
E, ao nos relatar sua experiencia com os fndios Mbya-Guarani de Sao Paulo,
complemenla:

5 Como exemplo, Jamary Oliveira nos fala em scu artigo de como a an,lIise schcnkeriana perdeu
scu canitcr euroccntrico a partir de uma revisao ideol6gica promavida pelos seguidares destc
metodo dc analise. Hoje em dia ja nao se fala mnis em prcwar a "superioridadc" dos grandes
mestres da musicaeuropeia atraves deste metodo analflico; ao contnl.rio, a analisc shenkeriana
tcm sido utilizada lambcm para a compreensao estfulural de rnusicas naD lanais e ate mesmo
de outras culturas.
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trabalho de campo vem demonstrando que lodos os sons produzidos tem igualmentc sentido e funt;ao nessas rczas, e complcmcnlam um todo impassive! de seT

dissociado.
Dcvc-se admilir, puis que cxis{c urn clima salloro de grande
abrangcncia timbrfstica. onde se desenvolvclll inumcros tipos de linguagem musical deml'o do universo Guarani (1991, 125).

Estas considcra~6cs tem cnconLrado rcllcxo em divcrsas areas de conhecimento relacionadas a produe;ao c reprodu<;ao do conhecimento musical. Podemos citar
como exemplos os novos dirccionamentos em educa~fto musical, mais especificamente quanta a avalia\.(fto: a considera<;ao de criterios mais pr6ximos da realidade
socia-cultural dos alunos, quando da avalia~ao a que estes sao normal mente submetidos nos proccssos educacionais fonnais; () cuidado em identincar aspectos pcrtinentes aos vieses culturais de quem ,walia e de quem 6 avaliado (Boyle e Radocy
1987,30). Estas sao considcrf.H';[)CS que de uma mancira geml sofreram a inllucncia
clesta nova maneira de conceher () conhecimento CIll musica e a propria musica cnquanto fenomeno cultural.
De acordo com Davidson c Scripp, cstmliosos de areas como antropologia,
lingufstica, intcligcncia artificial, rilosoria e psicologia tem cncontrado um terreno
comum na chamada cicllcia cognilivisla; estcs, conseqLientemcnle,-tcm passado tambem pOl' novos modos de ohservar 0 Illundo e de cOl11prccndcros processos cognitivos.
Segundo os autores, islO se cleve <1:
(I) 0 cOl1ceilo tle mente expandiu-se "Iem uo conhecimcnto verbal c m<ltc!l1<-ltico
para incillir di versas "lnlcligclH.:ias" adicionais, indllinelo a musica. c (2) a pcsquisa
psicol6gica cstendcu-sc para alem do lahoratorio, focalizando 0 pcnsamento COlllO
ele ocorre nos contcxlos de usn e1i'lrio (1992,392).1'

Conludo, se pOl' um lado tCI110S ohscrvado um impacto positivo na maneira
como hoje cOllcebemos os mod os de conhecimcnto, de investiga\ao c de lransmissao do conhccimento cm musica, a silUa~5() cia cduca«50 musical quanto a urn
aprorundamcnlo i1ilS considcrayocs relativas £lOS processos cognitivos cia aprcndizagem parccc SCI' aincla incipicnlc. Davidson c Scripp chamam a atcn~ao dos cclucadores para a importfincia das contribui~ocs da psicologia cognitivist(l para com as processos cnvolvidos nas rel£lyoes dc ensino-aprcndizagcm, lais como: as cstudos de
6 (I) the concept or IllInd [laS expanded beyond verbal and mathematical knowledge lO include
several additional "inteligences," including music. and (2) psychological research has extended
beyond the laboratory toward a focus on thinking as il occurs in everyday contexts of use.
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Piaget, Inhelder e Fischer aeerca dos est,igios dc desenvolvimento inteleetua1; os
estudos de Vigotsky sobre 0 papel da inlera~ao social no desenvolvimento eognitivo;
etc. Segundo aquelcs autores, aplica<;oes desles esludos e de pesquisas, com orientas;ao para a cduca<;ao musical, sao necessarias, pais:
Os constrUlos dos psic61ogos quanta as habilidadcs cognilivas estao distanles de
uma autentica pn.hica musical. Dc mancira rccfproca, as descri<;6es que as musicos
fazem de Sllas praticas sao diffceis de serem intcrprctadas pOl' um psic6logo (Davidson

e Scripp 1992,392).'
Ainda, de acordo com cstes aUlorcs, um dos problemas e que mesmo os psieologos da musiea lem mantido uma visao estrcila dc desenvolvimenlo cognitivo. as
estudos realizados acerca dos processos de cogni<;ao dos inciantes em musica tem
sido feito com base em tarefas de discrimina<;ao que normal mente representam uma
visao seecionada da rcal pnitica musical, sendo as condi~6es de interpreta~ao dos
dados sevcramentc limitadas pcla propria maneira como as respostas costumam ser
inferidas. Segundo os autores, de uma maneira geml estas respostas fazem pauca au
nenhuma refcrencia it complexidade das habilidades de peljormance ou ao pensamento critico que os musicos demonstram em suas atividades concretas (1992,392).
as pontos de vista citados por Davidson e Sripp ja eram, de certo modo, os
mesmos que levaram Sloboda, cm 1985, no prefacio de seu proprio livro, The Musical Mind, a nos falar da dificuldade que encontrou ao tentar reunir a literatura existente em psicologia cognitiva da musica:
Parccia, pclo I11cnos para mim. que a psicologia da muska rclacionava-se muito
poueo com aquila que os musicos razimn, falhando em estabelecer questOes de
importancia musical central (1985, iii).K

Sloboda atribuiu a iSIO alguns fatores,. mais ou menos comuns nas pesquisas
psicol6gieas, tais como: (a) a falta de conhecimento musical 1'01' parte da maioria
dos psic61ogos que tem focalizado esta area de conhecimento; (b) a lentidao com
que os desenvolvimentos teoricos em psicologia da musica eostumam oeoner - e
que se deve em parte it carencia de pesquisadores bem fundamentados em ambas as

7 Psychologists' consJructs of cognitive skills lie outside authentic musical practice. Conversely.
musicians' descriptions of their practice are difficult for psychologists to interpret.
8 It seemed, to me at least. that the psychology of music related rather little to what musicians
actually did, and so was failing to tackle questions of central musical importance.
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areas de conhecimenro; (c) a alta illcidencia de pcsquisas ccnlradas nos aspectos
mais perifericos c simples dos mccanismos illlclccluais rclacionados a musica; (d) a
ausencia de di<ilogo entre psic61ogos (pcsquisadorcs), cxccutantcs e compositorcs.
Segundo Siohoda, (lS cstudiosos habituaram-sc a cndcrc~ar sells lrabalhos quasc que
cxclusivamcntc <lOS cducadores c pesquisadorcs em cducavao, dcixando de lado uma
colaborayao frutfrcra que poderia em 111uilO t:olliribuir para 0 enriquecimento de
qucstocs rclacionadas as rcprcscnla<;6cs de cstruturas maiorcs em musica, a CXCClIltao musical c ~I composivao. que muitas vczcs nao sao cOlltcmpladas pclos inLcrcsses mais imcdialos dos cducadorcs musicais (Slonoda 1985),
Como lIllla tentativa de conlornaros problemas Iistados anterionncnte, Davidson
e Seripp sugerem a elahorayao de lima lIlatri: Illdusiva para a obtenyao de uma visao
mais abrangenle das habilidaeles cognitivas cllllllusica; ou seja, um modelo Ic6rico
que sirva de base para a coordcna\=fio dos Ires modos b'lsicos de conhecimento musical: a pIVdue:'ao Jl/usical (as hahilidadcs de cOll1p()si~ao e cxecuyao), a percep(.'{/o
fIIl/sical (as capacidades de discrimillac;ao e Illonitoramenlo) e a rejlexiio musical (as
habilidades de pellsmnellio crftico e a capacidade para avalia~ao). De acordo com as
alltores, para quc sc garanta a validaele musical. raz-se necess,irio que os mod os de
conhecimento scjam invcstigados tcndo-se pOl' base cluas condiyoes: durante a cxccuc;ao capos a execuyao. Ao rcroryar a inlegrayao, a coordcnayao c ~llransfonnayao
dcstcs modos de conhecimento duranle a aprendizagem musical. esta matriz poderia
tanto nos ajudar a interpretar os dados t:o!etaclos anferionnenle. como a ronnular
invcstigac;oes i"uturas accrt:a (las hahilielades cognitivas envolvidas nestes processos.
As habilidades cogllilivas sao mclhorcs cOl11preendidas quando nao scccionadas
em domfnios individuais de conhecimcnto, lais como a psicologia, a musica c a
educayao. Dcveriam, antes. serem ahordadas dc mancira ahrangentc, do modo como
aconteccm !las praticas di<irias. Eslwahordagem ahrangcnte revelaria as rclayocs e
inlegrayocs da pl"{)dlf"'c/O. percep~:lio e re.flexiio que constituem c apoiam toda a atividade musical. Para Davidson e Scripp c rUl1damcnlal que os PO\110S de vista dos
psicologos, l11usicos, e educadorcs devam SCI' levados em conta para a dcrinic;ao das
habilidades que julgamos rclevantes as atividadcs musicais:
Um o!"ercce a intcrprctac;ao ~istel1l,-ltica das observm;6es individuais. 0 outro prove
o conhecimcnto I:kito quc vcm tin pratic<l c das obscrvac;oes infonnais, 0 terceiro
nos ajuda a cstabclecer lim esqucma que rcunc as outros dais (1992.411)Y

9 One providing a systematic interpretation or individual observations. another providing the
tacit knowledge thal comcs from practice and informal observation, while the third helps to
cstablish thc selling that links the firsltwo.
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Apesar ua amplidao de qucstionamClllos, considcrac;ocs c implicayocs dos t6picos abordados neste trahalho, e apesar de sahennos da dificuldade de sil1letizar
com brevidadc Lodo 0 manancialtc6ric..:o dcscnvolvido pclos divcrsos cstudos (principalmcntc na ,-lrca da psicologia cognitiva), cspcramos tel' Lra<;aclo ao mcnos uma
visao geral dos principais topicos que arctam as manciras como cnxcrgamos 0 conhecimento CIll musica. Para concluir. rcitcramos as cOllsidcra<;f}cs finais de Davidson
e Scripp, no artigo "Surveying the coordinates or cognitive skills in music": "QU(>
rendo saber mais ace rca de elefantes. () rei cllvioll sells sahios para examinarcm 0
animal. Caela lim dclcs era ccgo c cada lim cxaminoll panes difcrcnLcs do animal,

a

trazcndo de volta para 0 rei dcscriyocs dramaticamClllc difercntcs.
rei ricou ainda
mais conrllso" ( 1992, 411). Assi m como as descri<;oes dos sahios ccgos, as hahilidades cognilivas podcm asslIlllir varios signiricados de rclevancia a depender de quem
as ohserv:.l. Se nos isolarlllos nos domfnios de nossos conhecimcntos, scjamos psic6logos, musicos ou cducadores, perderclllos a visao do todo do nosso fenomcno enos
afaslaremos ainda mais da possihilidaoc de comprecndcr 0 que somentc a experiencia da Illusica nos l"az conhecer.
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