
PRE-TEXTO E CON-TEXTO

No Filme "Bagdad Cafe" atualmente exibido no Brasil, uma tem<itica im-
portante para os miisicos executantes nos remete a pergunta de Nelson Goodman:
"Quando e arte?"l

Em repetidas cenas urn rapaz jovem, negro e pobre pratica incessante e
laboriosamente num pianinho, alguns dos preludios do primeiro volume do Cravo
Bern Temperado de J. S. Bach. Sua pr<iticanos mostra urn trabalho rotineiro e
ineficaz, que privilegia a repeti<;aodo erro e revela os vfcios adquiridos pela falta
de reflexao e objetividade a curto e .medio prazo. Dia ap6s dia, ele "estuda" mas 0

resultado e claramente insatisfat6rio.
Urn belo dia, a herofna do filme entra nesta cena, pede-lhe que continue

tocando, adquirindo uma postura de ouvinte. A partir deste momento, ocorre uma
transforma~o, 0 rapaz passa a tocar de maneira inequivocadamente musical, a
sonoridade adquire refmamento e acabamento e sua execu<;aopassa a ter urn
prop6sito claro e especffico, qual seja, estabelecer urn elo entre compositor,
executante e ouvinte. A cena descrita mostra que a experiencia estetica nao exclui,
mas sim, incorpora e transforma a experiencia diaria. Deixa os limites da pagina
em busca de uma complei<;aono ouvinte.

Minha preocupa<;ao enquanto pianist a executante e professora de pr<iticas
interpretativas e com a transforma<;ao que ocorre entre 0 fenomeno aciistico e 0

fenomeno musical. Constato que a maioria dos alunos adotam uma postura pouco
ou nada eficiente em rela<;aoao seu estudo e a sua produ<;aomusical. Em geral,
nao formulam questoes tais como: Como posso produzir uma melodia e nao uma
mera sucessao de sons? Que processos devo utilizar para ativar a dinamica do
movimento sonoro? Como posso inflexionar, produzir mudan<;as, provocar
rea<;oes?Como os eventos se agrupam para formar unidades mais abrangentes de
conteiido e de significado musical?

Ao formular estas questoes, achei necessario realizar uma experiencia
informal com alunos para fins de amostragem. A hip6tese proposta e a de que existe
uma estreita correla<;aoentre os process os mentais ativados a partir da observa<;ao
e realiza<;aodo texto e os resultados produzidos na execu<;aodo mesmo. Atraves
desta amostragem, quis observar que tipos de processos mentais ocorrem quando
da leitura de urn texto musical e em que medida estes processos facilitam a absor<;ao
e compreensao do texto atraves da sua realiza<;ao.

Selecionei uma pe<;abastante curta, de 16 compassos, cuja linguagem fosse
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acessivel, mas que 0 texto em si fOsse inedito para os sujeitos.
Entreguei 0 texto a cada urn dos tres sujeitos dizendo-lhes: "Leia esta musica

e ao faze-Io procure registrar por escrito os processos que voce utilizou para
.aprende-Ia." a texto foi entregue sem tempo estipulado para que cada urn deles
considerasse a tarefa feita. Pedi-Ihes que se abstivessem de fazerqualquer comen-
tario entre si e avisei-os que sua execU<;ao seria gravada mais tarde no mesmo dia.
Nenhum deles perguntou de quanta tempo dispunham para a tarefa e cada urn
retirou-se para uma sala com piano. Registro 0 interessee coopera~o dossujeitos
para a execu~ao desta tarefa. Todos sabiam que os resultados parciais da mesma
seriam utilizados como ponto de partida para este trabalho e para trabalhos
subsequentes.

Mantive-me afastada dos alunos durante a prepara~ao que coincidentemen-
te dtirou cerca de uma hora. Tive urn colaborador que procedeu a grava~ao. Um
aluno nao ouviu 0 outro quando da grava~ao. Cada urn tocou 0 trecho 3 vezes
seguidas, tendo em seguida a oportunidade de ouvi-Ios e de selecionar 0 que mais
lhe agradava. Depois de ouvir 0 resultado, cada urn deles tocou mais uma vez tendo
sido registrada uma quarta versao.

A seguir transcrevo 0 que cad a urn deles registrou durante a prepara~ao.

EXECU<;AO A:

"Analise" da obra, tonalidade, linha mel6dica, reconhecimento hist6rico da
mesma, tempo.

(Foi ouvida a execu~ao do trecho selecionado por A)

EXECU<;AO 8:

1. Tonalidade
2. Dedilhado-MS
3. Estudo por frases observando as que sao semelhantes tanto mel6dica

quanta harmonicamente .
4. Obs. da mudan~a de desenho mel6dico [Esta executante registrou na

partitura se~ao A e se~ao B, acrescentou uma indica~ao de mf no quarto
compasso e assinalou varios dedilhados]
(Foi ouvida a execu~ao do trecho selecionado por B)

EXECU<;AO C:

1. Situar-me dentro da tonalidade
2. Leitura a primeira vista
3. Defini~ao do andamento atraves do contorno da melodia. Nao deve ser

muito rapido por causa do contorno da melodia, os intervalos maiores
precisam soar cantabile e legato.

4. Defini~ao da compreensao das frases, definindo qual delas atinge 0 auge

de tensao musical (come~andono compasso 10). Prepara<;Ho d 'sl 11l'1I III

atraves da dinamica.
5. Nos compassos 10 a 13 pode haver maior for~a expre siva, . a. 1101 I,

forem tocadas de maneira mais intensa (como se os dedos eSliv 'SSl'1I1

colados ao teclado).
(Foi ouvida a execn~ao do trecho selecionado por C)

Como professora preocupo-me com 0 fato dos alunos sofrerem em maior
ou menor grau de interferencias na leitura e portanto no aprendizado e na realiza-
~ao da partitura. Estas interferencias sao urn lixo cognitivo, impedem a traduc;;ao
do simbolo em significado, obscurecem a transmissao e a absor~ao do conteudo
musical. Por ·isto, reflito sobre a necessidade de uma analise interpretativa que
assegure a viabilidade e exequibilidade do texto musical norteado por urn posicio-
namento estetico. a result ado das tres execu~6es surpreende pela diversidade. No
entanto, concluo que cada leitura revela urn entendimento bastante parcial do texlo
e que os tres deixam de explorar, entre outros aspectos, caracteristicas de hierar-
quiza~ao ritmica e fraseol6gica que muito contribuiriam para urn entendimenlO
mais amplo do mesmo. Este estudo sera continuado e ampliado quanta ao numero
de sujeitos e quanta ao rigor e criterios utilizados, tendo sido apresentado aqui
somente uma etapa preliminar e explorat6ria do ass unto.

Segundo Sparshott, musica pode ser definida como "urn corpo de habilida-
des organizadas para urn frm pratico;.2 isto e, para ouvir, executar, analisar. Por-
tanto, 0 executante tern duas obriga~6es primordiais, uma para com a musica e
outra para com ele pr6prio. Para Cone, a forma musical e urn processo, urn objeto
apenas por analogia ou metafora e que precis a ser vivenciado e nao meramenle
observado.3 A realidade bcisica da musica nao e a obra em s~ nem a composi~o de
obras mas 0 fazer musical. Reflex6es sobre a atividade de fazer musica nos colocam
em sintonia com 0 posieionamento de Gisele Brelet que assim sintetiza as afrrmac;;6es
aeima meneionadas: "a atividade do artist a (executante) recusa servir-se de qual-
quer objeto diferente de si mesmo pois a realidade do objeto e a atividade por elc
engendrada, a existencia da obra se confunde com a presen~a do ate que a cria.,,4

E justamente 0 fazer musical que deve ser entendido como uma area d .
investiga~ao. a problema central e 0 equilibrio entre 0 objetivo e 0 subjetivo. A
execu~ao e baseada em processos subjetivos, e unica, e pessoal, e feita por lUll

individuo. Mas e ao mesmo tempo cal~ada em processos objetivos, e baseada num
esquema.

Como diz Ingarden, a respeito da existencia da obra musical "esta is lUll

construto esquematico pois somente alguns aspectos da sua base sonora esUio
flXados, enquanto alguns remanescentes especial mente os nao sonoros sao apenas
parcialmente definidos e abertos dentro de certos limites para varias concreliza-
~6es quando interpret ados por urn executante ou ouvinte.5 a carater esquemMi '0

pertence a essencia da obra e nao e uma caracteristica contingente resultanlC d .
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i11\P rfcic;6es removiveis da notac;ao musical. Mesmo quando a base sonora °ea mais
d 'IHlhada possivel, esta permanece parcialmente determinada a espera de sua
·ollcrctizac;ao. 0 construto esquem<itico com areas indeterminadas pode ser con-
'rctizado apenas atraves de atos conscientes apropriados e intencionais. Segundo
Harris, a interpretac;ao tenta determinar 0 significado intencionado no texto atraves
da relac;ao estabelecida com esquemas externos. Atraves da execuc;ao a interpre-
tac;ao e entao "a reconstruc;ao do significado intencionallevando em consideracao
tanto quanta possivel 0 contexto proposto pelo autor".6 Se pel a execuc;ao 0 signi-
ficado e reconstruido, desvendado, aclareado, decisoes interpretativas sao segundo
Novitz, afrrmac;oes.7 Cada decisao pode ser trabalhada como urna hipotese a ser
testada e contra argumentada.

A obra musical e 0 resultado de uma intencionalidade proposta pelo com-
positor atraves de urn construto esquem<itico e que e resgatada na dimensao
temporal pelo ouvinte. Este resgate e efetivo na razao direta entre 0 entendimento
e 0 respeito pleno do esquema e 0 uso da imaginac;ao e fantasia. Afirmo que 0

executante e mais livre para usar sua imaginac;ao na medida do seu domfnio
conceitual do esquema proposto. E preciso estabelecer urn equilibrio entre uma
execuc;ao musical que contenha os termos da sua validac;ao atraves da verificac;ao
continua e rigorosa da fidelidade ao texto e 0 exercfcio da imaginac;ao. Na musica,
a imaginac;ao e urn exercfcio a ser praticado com apaixonada dedicac;ao. A atividade
de investigar comec;a com a observac;ao dos elementos anotados no texto tais como
elementos primarios de melodia, harmonia, ritmo, partindo para explorac;ao de
elementos so parcialmente anotados tais como agogica, dinfunica e colorido. Nurna
etapa subsequente deste processo, 0 executante busca formar urn perm com valores
esteticos diferenciados atraves dci realizac;ao de intenc;oes mais ou menos explici-
tadas pelo texto e mediadas pela sua fantasia. 0 papel do executante eo de formar
unidades interpretativas das menores as mais abrangentes, estabelecendo nfveis e
hierarquias. Estasunidades interpretativas, por urn lado, coincidem com a forma-
c;ao de agrupamentos, urn processo mental, logico e matematico que reflete 0

entendimento da sintaxe musical e, portanto, menos sujeito a variac;Oes. A concre-
tizac;ao do processo atraves da execuc;ao resulta, no entanto, em interpretac;oes
diversas passando do banal ao significativo.

Mitias8 diz que urn dos quebra-cabec;as e prazeres da arte vem do fato que
as qualidades que parecem mais essenciais e inerentes a uma obra sao tambem
aquelas que nao sao simplesmente nos dadas a perceber, mas que requerem de.nOs
uma contribuic;ao mais ativamente cognitiva. Portanto, a experiencia estetica e 0

result ado da interrelac;ao entre a potencialidade da obra e 0 processo dinamico de
concretizac;ao da mesma. 0 executante manipula este campo de qualidades inte-
rativas para comunicar val ores complexos evisoes de mundo, produzindo novos
esquemas conceituais, cuja dinamica encontra eco no recipiente sensivel. Para
finalizar, espero encontrar eco ao afirniar que a permanencia da obra musical
depende da sua constante renovac;ao. 0 vefculo e 0 executante.
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