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imitação de todos os gritos, cacarejos, barulhos, trovoadas possíveis, constituía os 

hábitos musicais correntes. O repertório da Ópera compreendia Zimzouïchucra-tapoum 

drama lírico dinamital em dois desmoronamentos e quatro explosões e 

Patapiloucacaoquéqu’ymefaz, epopéia musical em três cargas e quatro assaltos-

estupros-pilhagens. A Ópera-Cômica representava regularmente Rititipitouït, gorjeio em 

dois atos, e clássico era desde então o Ballet dos Borborigmas. 

É por isso que Leycódigoções meditava melancólico. De repente ele pipocou: 

— Jarnicotons! Já que se liricizou todos os barulhos da natureza, desde o 

murmúrio do furacão até o berro do cricri, vou por, eu, seus silêncios em música. O 

“silencismo” eis a música do futuro! 

Leycódigoções acumulou pausas e suspiros sobre fermatas, e terminou em menos 

de um ano uma sinfonia silencista que intitulou Motus. Paris inteira, muito intrigada, 

acorreu ao Concerto Circo para saborear a sinfonia. Duzentos músicos, na fossa, 

afinavam seus instrumentos. O regente, único visível, levantou a batuta e bateu o 

compasso: os músicos se calaram com muito conjunto. Religiosa era a atenção. Ouvia-se 

sorrirem as moscas. 

A impressão foi excelente: enfim se saboreava uma música discreta, repousante, 

sem discordâncias. O regente, todo suado, parou. Ovações jorraram, e os críticos 

exaltaram cada um mais que o outro, a simplicidade de uma técnica onde nenhuma nota 

estava sobrando. O “silencismo” estava fundado. 

Ele conheceu um feliz destino, sendo simpático mesmo aos melófobos, accessível 

aos inúmeros compositores amadores, e permitindo aos surdos sem emprego, se 

dedicarem com brio à crítica musical.”1 

 

                      Henri Falk 

           (Publicado em “ Le journal” de 15 de junho de 1913) 

  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Traduzido de L’art des bruits de Luigi Russolo, p. 9-10. Todas as referências francesas no decorrer do texto 

foram traduzidas pela autora. 
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Introdução 

 

Começarei este trabalho esclarecendo com E. Gombrich (1982, p.4), “que na 

verdade a Arte não tem existência própria. Há apenas artistas.” Definir arte é, portanto, 

uma tarefa praticamente impossível, pois as definições deslizam, os sentidos se modificam 

de um autor para outro, de uma época para outra, como se estivéssemos pisando em areia 

movediça. Vou, portanto considerar no contexto desta pesquisa, a definição de Marcel 

Mauss (1971, p.89) segundo a qual “um objeto de arte, por definição, é o objeto 

reconhecido como tal por um grupo”. Muitos poderão concordar que, dos objetos 

artísticos, talvez apenas possamos dizer, que não são objetos de utilidade nem de 

necessidade, não tem função pratica definida. É, portanto com essa visão, que tentarei fazer 

aqui uma articulação entre psicanálise e arte, e mais precisamente entre psicanálise e a arte 

musical.               

O interesse pela Arte sempre esteve presente na psicanálise desde suas origens. 

Freud em seu longo e minucioso trabalho de invenção da psicanálise sempre procurava 

compreender o mecanismo pelo qual alguma coisa o impressionava ou emocionava. Foi 

assim que ele realizou um longo estudo sobre Leonardo da Vinci, outro sobre o Moisés de 

Michelangelo e vários outros sobre a criação literária. Ele considerava que o processo de 

criação artística assim como o de apreciação da obra de arte eram semelhantes aos 

mecanismos de formação dos sonhos e dos sintomas neuróticos, ou seja, também tinham 

origem em impulsos sexuais recalcados ou sublimados. Assim a compreensão da arte 

poderia contribuir, e seria mesmo necessária ao psicanalista, para compreender os 

processos inconscientes, que não podiam ser explicados pela razão. Ele já demonstrava 

assim, que a psicanálise não era somente uma técnica de tratamento, era também uma 

maneira de analisar e tentar compreender o mundo.                                          

Seguindo, portanto, os passos de Freud, e tendo ficado particularmente 

impressionada depois de assistir a alguns concertos de música contemporânea, fui levada a 

procurar compreender quais os mecanismos que estariam na origem da criação e da 

apreciação da arte contemporânea, que suscita efeitos bem diferentes da emoção provocada 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Mauss
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Mauss
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pelas formas artísticas anteriores ao século XX. Fiquei me perguntando que emoções teria 

o espectador diante de um urinol, de um aspirador de pó preso na parede, ou ao ouvir uma 

música que sugere um estupro. Diferentemente de Freud que se interessou por outras 

formas de arte (literatura, poesia, escultura, pintura), procurei questionar os mecanismos 

inconscientes que estariam na origem da criação e da apreciação musical no século XX.  

Segundo Kurt PALHEN (1972, p.8) a Arte não pode ser dissociada dos fenômenos 

sociais, ela é sempre o reflexo do homem de seu tempo, revela o espírito da época. É por 

ter compreendido essa relação que Adorno em 1938 (2009, p.7), já tinha relacionado a 

transformação dos fenômenos musicais em sua época com a produção comercializada de 

massa, ou seja, com uma sociedade totalitária, estandardizada, exercendo violência em 

certos domínios particulares como o da música. Ele considerava que o material musical 

estava numa permanente articulação dialética com a sociedade. Para Jacques Attali (2001, 

p.10), no entanto, “a música é um extraordinário meio de prever o futuro e de prevenir o 

suicídio das sociedades, [...] uma das últimas esperanças da humanidade”.  

Certamente que essas transformações estarão relacionadas com os grandes 

acontecimentos do século. Mas se a música é profética, ou seja, se precede e anuncia, ou se 

é reflexo ou consequência, são questões que talvez não possamos responder. O que 

pretendo interrogar aqui é se as modificações ocorridas no campo musical também não 

seriam reveladoras de uma grande mudança nos mecanismos que movem a subjetividade, 

não seriam reveladoras de uma mudança no próprio homem. 

Começarei fazendo um breve estudo sobre a relação da arte com as noções de 

beleza, música e harmonia. Depois disso tentarei descrever o panorama do cenário mundial 

no século XX para chegar nas principais transformações ocorridas no domínio musical, e 

finalmente terminar fazendo um paralelo entre a música e a subjetividade no século XX. 
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1. Origens e evolução da arte: 

 

                  “Acredito que há, que há mais verdade no dizer da arte  

que em qualquer outro bla-bla.”(LACAN J., 1976-1977, p.65) 

 

 

As origens da arte são longínquas e misteriosas, difíceis de precisar, confundem-se 

com as origens da linguagem, embora o uso da palavra ‘arte’ seja mais recente. Há milhões 

e milhões de anos, objetos eram fabricados ou imagens desenhadas como uma forma 

de proteção mágica contra as forças e perigos da natureza, ou com o objetivo de destruição 

imaginária dos inimigos, pois os primitivos confundiam a imagem com a realidade. Assim, 

construções eram erguidas para proteger do vento e do sol, curandeiros e feiticeiros 

fabricavam imagens ou desenhavam, com finalidades protetoras ou destrutivas. A 

representação de imagens continuou se desenvolvendo até hoje, mas com o passar do 

tempo, as finalidades iniciais foram se perdendo, se modificaram. Essas construções e 

imagens tornaram-se agradáveis ao olhar e, à posteriori, tais objetos, tais construções, tais 

desenhos ou esculturas agradáveis ao olhar passaram a ser considerados como Arte. Assim, 

o prazer de olhar, de apreciar, tornou-se a finalidade principal da Arte, e o que era 

agradável de apreciar tornou-se o Belo. Veremos que essa associação entre Arte e Beleza 

vai apresentar características particulares que se modificam ao longo das eras, até se 

dissociarem no século XX.              

Numa outra vertente, desenhos e imagens foram se transformando em letras dando 

origem à linguagem escrita cuja finalidade era bem diferente da finalidade artística. A 

linguagem escrita tornou possível que acontecimentos e características de uma época, de 

pessoas, de povos, ficassem registrados para gerações posteriores. Segundo Freud (1991, 

p.113) enquanto o povo era pequeno e fraco, eles não pensavam em escrever a própria 

história: trabalhavam o solo, se defendiam dos vizinhos, procuravam ganhar terreno e 

enriquecer. Depois começaram a refletir, e surgiu a necessidade de saber de onde tinham 
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vindo, como tinham evoluído e como transmitiriam esses conhecimentos às gerações 

posteriores. 

Assim arte e linguagem parecem ter tido origens comuns, o que parece indicar que 

são contemporâneas do surgimento da capacidade simbólica do ser humano. Podemos 

mesmo afirmar que a arte é também uma forma de linguagem, pois além do prazer que se 

tem ao apreciar uma obra, podemos considerá-la como portadora de significado, 

mensagem a ser decifrada pelo espectador.  

Sendo a Música uma forma de arte ou de linguagem, ela é evidentemente tão antiga 

quanto. Veremos em nosso trabalho que ela é mesmo constitutiva do humano.  Em suas 

origens mitológicas a música era uma forma de se aproximar das divindades. A palavra 

vem do grego Mousikê, que significa arte das Musas, relativa a toda cultura do espírito em 

oposição à cultura do corpo. As musas intervinham nos banquetes e encantavam os deuses 

no Olimpo com seus coros e danças. Elas presidiam também ao pensamento sob todas as 

suas formas: eloquência, persuasão, sabedoria, história, matemática, astronomia. Sugeriam 

as palavras para apaziguar querelas e restabelecer a paz entre os homens. Mais tarde teve 

os sentidos (LE ROBERT, 1976, p.2327.) de “arte de combinar os sons”, “composição 

musical”, “notação escrita de árias musicais”, “tudo o que afeta o ouvido de maneira 

agradável ou desagradável”, “harmonia da linguagem, dos pensamentos e devaneios”. 

Walter Benjamin em seu livro L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité 

technique (2013) descreve quatro momentos na evolução da arte, de acordo com o 

significado da obra:  

Um primeiro período, onde a obra de arte é considerada Sagrada. Ela é objeto de 

ritual, ninguém pode se aproximar nem tocar. Nesse caráter sagrado se fundaria sua Aura 

cultual. E como já vimos a representação de imagens tinha originalmente uma finalidade 

protetora. A música teria a função de enriquecer o mistério dos ritos. 

O segundo período é Museal. O valor da obra é definido pelo seu valor de 

exposição. As obras são expostas não mais como objeto de culto, mas sim como objeto de 

contemplação estética, constituindo assim uma unidade ideal de beleza. A Aura estaria 

agora ligada ao fato de ser única. Aqui o prazer de olhar ou de escutar já tinha se tornado a 

finalidade em si, o que era Sagrado tinha se tornado o belo. 

O terceiro período é o da Reprodução mecânica e de massa. A obra de arte não é 

mais objeto de ritual, a beleza também não é mais determinante para o seu valor, ela perde 

a unicidade, cópias são fabricadas em série. Será considerada sua relação com a realidade, 
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ou seja, sua verdade. Esse momento corresponderia à virada do século XIX para o século 

XX quando os critérios que definem a arte são totalmente questionados. 

O quarto período é Político. A reprodução em massa torna a arte accessível 

simultaneamente e coletivamente pela mídia, modificando profundamente a percepção da 

realidade. O critério de autenticidade se diluindo na reprodução, ela deixa de ser privilégio 

da burguesia e se torna accessível às massas e ao proletariado. Pode também participar da 

propaganda e promover uma ideologia, passando a ser instrumento de formação da 

consciência política. 

Esses períodos não estão necessariamente numa ordem cronológica, podem ser ao 

mesmo tempo sucessivos e simultâneos, sendo particularmente nítida a coexistência de 

todos nesse século XX de tantas transformações artísticas e sociais associadas a um grande 

progresso científico e tecnológico. 

Considerando que os critérios de beleza se modificam ao longo desses períodos, e 

que essa mudança está intimamente associada à evolução da noção de harmonia, noção que 

é central na música, será necessário fazer alguns esclarecimentos sobre elas antes de 

entrarmos diretamente no assunto objeto deste trabalho. Pois é a rejeição da harmonia 

enquanto critério de beleza na música, que estará na origem das grandes modificações do 

século XX. 
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2. Beleza e harmonia:  

            

“A noção de beleza tem isso de inquietante, que o gosto e os cânones 

do belo variam infinitamente”. (GOMBRICH, 1982, p.6)  

                  

Vimos que durante um grande período da história, a finalidade da arte era a de 

produzir a beleza. Mas como definir a beleza? Quais os critérios para se dizer que tal obra 

de arte é bela? Percorrendo a História da Beleza (ECO, U., 2014) podemos perceber que 

não existem critérios fixos para defini-la. Os critérios utilizados não são universais nem 

eternos, foram se modificando através dos tempos, fazendo com que a história da arte fosse 

dividida em períodos que anunciavam, refletiam ou eram consequência da própria história 

da humanidade: Pré-história (do surgimento do homem à invenção da escrita), Antiguidade 

(da invenção da Escrita até a queda do Império Romano em 476), Idade Média (de 476 até 

a descoberta da América em 1492), Tempos Modernos (de 1492 até a Revolução Francesa 

em 1789) e a Época Contemporânea (de 1789 até os nossos dias). 

Segundo Umberto Eco, Belo, Sublime, Gracioso, são adjetivos que usamos para 

descrever algo que nos agrada. “Falamos de beleza quando fruímos de alguma coisa pelo 

que é, independentemente da questão de possuí-la ou não”(ECO, U., 2014, p.8-9). Mas 

aquilo que nos agrada também dizemos que é bom, e o que é bom desperta nosso desejo e 

desejamos possuí-lo. “O que é belo é sempre desejável”, nos diz Eurípedes (ECO, U., 

2014, p. 39), suscita admiração, deleita os sentidos e em particular o olhar e a audição. O 

objeto de posse constitui então um bem. O bem é também uma noção moral, uma virtude, 

que se opõe ao mal. Vemos, portanto, que há um deslizamento de sentido do Belo para o 

Bom, para o Bem-objeto de posse, e para o Bem-virtude, todas estas palavras estando 

também, com maior ênfase em uma ou outra, dependendo da época, associadas à noção de 

beleza. Além desses sentidos, outras significações também se agregam à noção de beleza: 

o mais justo, a medida, a conveniência, a verdade, a ordem e a harmonia, a simetria, a 

proporção das partes, o esplendor.                     

Mas, desde a Grécia Antiga, já existia uma antítese na concepção da Beleza (ECO, 

U., 2014, p.55) sugerida pela proximidade entre Apolo e Dionísio no Templo de Delfos. 

Considerava-se que a Beleza, através da ordem e da Harmonia, teria a função de limitar o 

caos. O Belo seria por um lado o que é mais justo, o que observa o limite, que não tem 

nada em excesso, qualidades que estariam sob a proteção de Apolo, o deus da Harmonia 

Universal. Também se supunha que a ordem e a justa disposição dos elementos de um 
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conjunto, transmitiriam para o espectador, a sensação de estar em paz com o cosmo, com o 

universo. Mas ao lado de Apolo estava Dionísio, deus do caos, dos excessos, da 

desmesura, e da desenfreada infração às regras. Essa proximidade entre esses deuses 

sugere que haveria sempre a possibilidade de irrupção do caos na Beleza da Harmonia, ou 

seja, que o Feio poderia surgir do Belo e vice-versa. E sendo a música uma arte imaterial, 

ligada à audição e não ao olhar, ela seria particularmente concernida por esta antítese. 

Haveria nela um lado obscuro que despertaria desconfiança, porque envolvia a alma do 

espectador. Esse lado obscuro era ligado à desordem, poderia despertar paixões e estaria na 

esfera de ação de Dionísio. A Tragédia, mistura de música com poesia, assim como a 

noção do Sublime enquanto desmesura e ultrapassagem dos limites, já seriam reveladores 

dessa antítese, sendo fontes de angústia e terror.  

Vemos, portanto, que a noção de Harmonia2 sempre esteve, até pouco tempo atrás, 

intimamente associada às noções de Arte e de Beleza. Na verdade, os gregos consideravam 

que havia uma equivalência entre as noções de beleza, harmonia e saúde, sendo o corpo 

humano a representação ideal. Mas para eles a harmonia era definida a partir da 

matemática e da filosofia :  

 

- Música e matemática:  

A música era quase sinônima de matemática, como afirma Leibnitz “prática 

escondida da aritmética, na qual o espírito ignora que conta” (HERBERT, C.-M., 2014). 

Foi Pitágoras, filósofo e matemático grego que viveu entre 580 e 495 a. C., quem elaborou 

as bases da notação musical e das regras da Harmonia. Para Pitágoras, (ECO, U., 2014, 

p.61-62) a ordem matemática seria condição da existência e da beleza, e estaria no 

princípio de todas as coisas. Ele teve então a intuição de que haveria uma relação numérica 

entre o comprimento de uma corda vibrante e a altura do som emitido. Assim foram 

estabelecidas as quatro consonâncias fundamentais da escala musical: o uníssono, a oitava, 

a quinta e a quarta. Os outros intervalos eram considerados dissonantes. O mais harmônico, 

quer dizer o que melhor soava aos ouvidos, era a oitava (duplicação de uma mesma nota). 

Considerava-se que essa Harmonia estava ligada não somente à relação numérica entre as 

notas, mas também à sensação auditiva, pois já se percebia que certas sonoridades eram 

mais agradáveis aos ouvidos que outras.  

                                                           
2 Harmonia na mitologia grega era uma deusa filha de uma relação adúltera entre Marte (Deus da guerra) e 

Vênus (Deusa do amor e da Beleza) 
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Para os pitagóricos cada número tinha além do valor científico, uma significação 

espiritual. Eles estudaram particularmente o número 1,618 chamado número de ouro, 

representado por Ф, que resumiria a estética da beleza, o cânone da harmonia, símbolo da 

perfeição. Esse número de ouro seria encontrado na própria natureza e no corpo humano.  

Pitágoras deduziu também que havia, como barulho de fundo do universo, uma 

Música das esferas, acorde sublime composto por notas produzidas pelos astros em seus 

movimentos em torno da terra, a distancia entre os planetas correspondendo a uma 

projeção dos intervalos musicais. Os pitagóricos matemáticos (aqueles que sabiam) e os 

acusmáticos (aqueles que escutavam) foram assim os primeiros teóricos a estabelecer as 

leis da harmonia musical, enquanto procuravam traduzir os segredos do universo. E a 

música seria a encarnação mais perfeita da Harmonia do Universo, suas proporções eram 

consideradas uma expressão matemática da Harmonia do Cosmo. As regras da Harmonia 

musical se tornaram também regras para a produção do Belo em outras formas de arte. O 

número de ouro será reencontrado mais tarde em muitas criações artísticas tais como as 

pirâmides, as catedrais góticas, ou na obra de artistas como Leonardo da Vinci, Salvador 

Dali, Bach, Beethoven, Bartók, Xenakis. Falar em número de ouro, já era pressupor a lei 

única da Harmonia Universal, símbolo do Belo.  

 

- Música e filosofia:  

 

Mas por ser intrinsecamente ligada à filosofia, a música também era considerada 

uma criação do espírito, um meio de alcançar a perfeição. Continha uma série de regras 

éticas que eram utilizadas na composição e execução, buscando imitar a ordem perfeita do 

cosmo. E tendo o poder de exprimir ou mesmo de induzir diversos estados de espírito, 

supunha-se que a violação das regras de harmonia poderia provocar desordens na 

sociedade. Daí porque Platão considerava que a música deveria estar sob o controle do 

Estado para promover o bem social.  

Vemos, portanto que a palavra Harmonia é relacionada com a justa proporção, com 

a conveniência entre as partes, entre as partes e o todo e entre as partes e o universo, 

remetendo à Harmonia das esferas e a Harmonia da natureza. No final do século XVI o 

sentido de “justa relação” ampliou-se para fora do campo musical, significando as relações 

existentes, do ponto de vista estético, entre os elementos de uma obra de arte, de um 

objeto, etc. Atualmente, no campo musical, se fala de harmonia em referência ao conjunto 

dos sons percebidos, ou seja, o acorde (sons simultâneos), assim como às regras para 
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articular os sons entre eles. Ou seja, seria na verdade um conjunto de regras necessárias 

para se relacionar sons simultâneos ou sucessivos. E pelas suas origens filosóficas, fora do 

campo musical, a palavra harmonia continua tendo os sentidos de unidade, ordem, 

organização, concordância, conformidade, paz, união, equilíbrio, simetria...   

   

- Harmonia e dissonância na história da música:  

 

Desde a antiguidade, procura-se explicar a criação musical de maneira objetiva 

através de elaborações matemáticas e filosóficas, mas há um lado subjetivo evidente que 

aparece muito cedo. Primeiramente porque os gregos admitiam que havia uma fonte de 

inspiração que não dependia da consciência, ou seja, não dependia de regras éticas ou 

harmônicas, nem do número. Ela vinha das Musas, quer dizer, de algo que não podia ser 

explicado objetivamente. Segundo, na própria definição da consonância algo de subjetivo 

também intervinha: os intervalos que soavam melhor aos ouvidos. 

Foi na Grécia que a música se tornou Arte, ou seja, atividade cujo objetivo era 

agradar e produzir a beleza. A música grega era constituída de oito escalas diatônicas 

descendentes – os modos gregos – cada um dos quais tinha um significado ético e 

psicológico. O elemento básico era o tetracorde. Era basicamente monódica. Os conceitos 

de dissonância e consonância eram aplicados aos intervalos da melodia (sons sucessivos) e 

não a sons simultâneos. 

Essas noções atravessaram toda a Antiguidade e se transmitiram à Idade Média 

através da obra de Boécio, um dos grandes teóricos da música da Antiguidade Clássica. 

Boécio transmitiu a ideia de que a alma e o corpo do homem estavam sujeitos às mesmas 

leis que regulavam os fenômenos musicais e que as proporções seriam as mesmas que se 

encontraria na Harmonia do Cosmo, embora as proporções musicais medievais não fossem 

as mesmas de Pitágoras.  

Na música da Idade Média, dominava o canto gregoriano. A Igreja estabeleceu 

regras muito rígidas para o uso das notas e dos intervalos. Os intervalos considerados 

dissonantes eram proibidos, porque se supunha que convocavam o Maligno. A quinta justa 

era então considerada o melhor intervalo enquanto que a quinta diminuta foi totalmente 

proibida, pois se supunha que perturbava a consonância da música celeste. Essa quinta 

diminuta ou quarta aumentada passou a ser chamada de triton (porque possui três tons 

inteiros) ou triton diabólico. Dissonância bastante complexa, ela causa uma sensação de 

movimento e de grande tensão, sendo considerada por alguns como insinuação de um 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antiguidade_cl%C3%A1ssica
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toque de maldade, evocação do diabo. No final da Idade Média surge a polifonia. Foi aliás 

da arte do contraponto que nasceu o acorde vertical, agregação de sons simultâneos. Os 

músicos se deram conta que algumas agregações soavam melhor aos ouvidos, aquelas que 

davam a sensação mais próxima da plenitude, foram chamadas de acordes perfeitos. 

No Renascimento, apogeu do contraponto e da polimelodia, ocorre uma reforma da 

harmonia fazendo surgir um novo tipo de escrita. São definidos os acordes maiores e 

menores dando origem a uma nova distinção de modos. As doze escalas maiores e menores 

são constituídas. A tonalidade passa a ser ponto de partida e ponto de chegada de uma 

obra, permanecendo como sistema musical dominante da música europeia do final do 

séc. XVI até o início do século XX. Consiste em produzir um contexto musical coerente 

pela relação dos acordes: os elementos de base do discurso musical (escalas e acordes) e a 

articulação de conjunto (cadencias, desenvolvimento, forma) se deduzem do acorde 

perfeito (o tom) de referência. O Belo na música fica essencialmente ligado à tonalidade. O 

dissonante seria o Feio.  

Descartes (1596 à 1650), filósofo francês considerado o pai do racionalismo, 

desenvolve um estudo sobre o prazer musical em seu Compendium musicae, onde afirma 

logo no início, que “Seu [a música] fim é agradar, e comover em nós paixões variadas” 3 

Mas segundo ele, o prazer musical, exige certas proporções do objeto som, proporções que 

devem ser matemáticas, e, além disso, variadas, para não cansar o ouvido do ouvinte. A 

beleza da música dependeria não somente da capacidade de suscitar emoções, mas também 

das proporções que alimentavam a razão, ou seja, das relações matemáticas que já 

constituíam a tonalidade. Ele considerava consonâncias a oitava, a quinta, os ditons, a 

quarta, a sexta maior, a terça e as sextas menores, enquanto que as sétimas e nonas eram 

dissonâncias. A quinta era por ele considerado o mais belo dos acordes enquanto que a 

quarta o mais infeliz. Descartes colocava o homem no centro da reflexão estética, caberia a 

ele a avaliação da Beleza, as emoções suscitadas tendo um lugar privilegiado nessa 

avaliação. As tragédias agradariam tanto mais quanto mais excitassem no espectador 

compaixão e dor. Ele rompe com a ideia vinda da Antiguidade de uma “música das 

esferas” para reafirmar a “música humana” que corresponde ao mais alto grau de 

sabedoria, e que realiza a união da alma e do corpo. O Belo na música começa a se separar 

da ordem do mundo. 

                                                           
3 MASSELIS Juliette: France Musique, publié le jeudi 07 juillet 2016. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1596
https://pt.wikipedia.org/wiki/1650
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A era da música barroca, escola musical do século XVII  (1600-1700), inicia 

simbolicamente na Itália com a ópera de Claudio Monteverdi, que já em 1590, havia 

utilizado pela primeira vez o acorde de sétima dominante em seu segundo livro dos 

Madrigais. A música barroca caracteriza-se pela importância do contraponto e por uma 

harmonia confusa cheia de modulações e dissonâncias, sustentada por um baixo contínuo 

estável, e enriquecida com uma profusão de ornamentos sofisticados. Passa-se 

progressivamente das tonalidades da polifonia para a gama temperada e para os dois 

modos maior e menor. Nesse período são colocadas as bases da harmonia clássica. As 

primeiras convenções tonais foram fixadas por Jean-Sébastien Bach em uma de suas obras 

mais conhecidas, O cravo bem temperado, sendo o primeiro livro em 1722 e o segundo, 

vinte dois anos mais tarde. Tornou-se assim possível tocar em vinte quatro tonalidades 

diferentes no mesmo instrumento. O próprio Bach já usava dissonâncias para acentuar 

certas passagens, mas sempre seguidas de resolução. O triton diabólico já é usado por ele 

na segunda fuga em dó menor do primeiro livro. 

Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764), um dos maiores músicos franceses do 

classicismo além de teórico da harmonia, também não duvida do dogma Pitagórico, 

segundo o qual a música é uma combinação de números: Mas essa combinação de números 

tinha o homem no centro: a harmonia clássica, como é ilustrado em seu tratado, 

correspondia a um código antropomórfico que poderia ser representado pelo Homem de 

Vitruve4, símbolo alegórico do humanismo, do renascimento, do racionalismo e também do 

Homem no centro de tudo, dominando o conjunto dos conhecimentos. 

O período Clássico5 vai da morte de Johann Sebastian Bach, em 1750, até o início 

do período romântico nos anos 1820. A linguagem clássica tem regras estritas, grande rigor 

formal, grande simplicidade harmônica e desenvolvimento da melodia. A melodia 

acompanhada explica o relativo empobrecimento da linguagem harmônica. No classicismo 

a harmonia era um acontecimento do espírito. Os ritmos clássicos eram definidos e sólidos. 

As estruturas antimétricas eram tratadas como um acontecimento dramático.      

No período Romântico, a música passa a ser considerada como o paradigma das 

artes. Os compositores, sobretudo os da segunda geração (segunda metade do século XIX), 

vão ampliar a utilização do sistema tonal, não resolvem mais as dissonâncias, sendo o 

exemplo mais flagrante o Prelúdio da ópera de Wagner Tristão e Isolda composta em 

                                                           
4 L’Homme de Vitruve: célebre desenho de Leonardo da Vinci, que representa as proporções perfeitas do corpo 

humano. O original pertence à Galleria del l'Accademia de Veneza. 
5 Aqui cabe distinguir o termo de ‘música clássica’, que se refere à música erudita em geral, da música do período 

clássico, cujos expoentes são Haydn, Mozart e Beethoven. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claudio_Monteverdi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basse_continue
https://fr.wikipedia.org/wiki/1683_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1764_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
https://fr.wikipedia.org/wiki/1750_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1820_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallerie_dell%27Accademia_de_Venise
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1865, onde o compositor utiliza acordes de nona sem fundamental. Não era sua intenção 

fazer uma revolução mas sim buscar a expressão de estados anímicos que não conseguia 

obter de outra maneira. Esse prelúdio de Wagner é considerado o ponto de partida para a 

destruição do sistema tonal. Nele se dissolvem dois dos três princípios fundamentais da 

música : a melodia (com a criação da melodia infinita) e a harmonia (com a introdução da 

dissonancia sem resolução) (PAHLEN, K., 1972, p.15). O contraste entre dissonância e 

consonância sempre existira, uma só podia ser compreendida em função da outra, mas com 

Wagner as dissonancias se acentuaram e não se resolviam como era habitual. Duas pessoas 

se deram conta do impacto : O próprio Wagner e um crítico musical seu inimigo, Edouard 

Hanslick (PAHLEN, K., 1972, p.18/19), o mais influente crítico do século XIX, que viu 

nesse procedimento uma ameaça para o futuro da arte musical. Ele prevê o caos aonde se 

chegaria com o progressivo desaparecimento da base tonal da música. Sabemos que esse 

progresso resultou no atonalismo.  

Wagner também usou o triton em Tristão e Isolda assim como Debussy no 

Prelúdio à tarde de um fauno. Os últimos românticos, na medida em que davam uma 

importância especial ao temperamento individual, favoreceram enormemente a quebra do 

universo musical tradicional. Para eles a harmonia era uma forma de revelar estados da 

alma e encantar o mundo dos sentimentos, mas passaram a permitir uma maior liberdade 

rítmica e melódica, uma definição menos nítida dos elementos temáticos, tendendo a 

desconsiderar a hierarquia clássica ligada à tonalidade. Os ritmos se misturavam mais 

livremente. Os intermédios e as repetições serviam para aprofundar a atmosfera do 

conjunto, prolongando um momento particular, um momento de suspense antes da 

conclusão. 

Apesar das modificações sofridas em função das épocas, a harmonia tonal, que 

começou a ser elaborada na Antiguidade, foi até o final do século XIX o fundamento e o 

fio condutor da música ocidental. As dissonâncias, como vimos, sempre existiram, mas só 

podiam ser compreendidas em função da consonância, sendo sempre resolvidas. A partir 

do período Romântico foram cada vez mais usadas sem resolução, juntamente com o 

excesso de cromatismos, sendo isso que, segundo a maioria dos historiadores, levou a uma 

progressiva corrosão do sistema tonal que dominava há quase trezentos anos. (PAHLEN, 

K., 1972, p. 18-19).  

                    O crítico musical Eduard Hanslick (2011), já nessa época se opunha à 

compreensão da música através de conceitos e de números como as artes visuais ou como a 

poesia. O Belo para ele era uma questão subjetiva e o prazer musical não poderia ser 
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explicado nem pela regularidade nem pela simetria, pois poderia haver um tema de 

péssimo gosto com perfeita simetria. Para ele a instância estética, a beleza da música, viria 

não exatamente do sentimento que despertava no ouvinte, mas sim da fantasia que lhe 

estaria associada. Da fantasia nasceria o Belo e criações da fantasia não podiam ser 

calculadas. Ele considerava, portanto, que havia na música um lado que não podia ser 

explicado pela razão. 

Até o início do século XX, portanto, o conceito de música parecia evidente, remetia 

de maneira unívoca à tradição musical artística ocidental, ou seja, à noção de harmonia 

tonal. Mas a clareza das funções tonais vai diminuindo progressivamente, contornos 

melódicos, orquestras e instrumentos se complexificam, assim como a tessitura. Em torno 

de 1900 surgem as grandes inovações que começam a romper com a tonalidade...  

Nesse momento, começa a surgir nos meios artísticos um questionamento sobre o 

papel da arte na sociedade, os artistas são convidados a se afastarem da tradição e a romper 

com a ordem burguesa. As duas grandes guerras terão um grande papel nessas 

transformações. Até então, observa Umberto Eco em sua História da Beleza (pp.426/428), 

cada período histórico dava certa impressão de unidade; mas a partir do século XX ocorre 

tal orgia de tolerância e sincretismo, tal politeísmo da Beleza, que se tornou impossível 

encontrar esse ideal de unidade. 

Atualmente, tornou-se difícil estabelecer critérios que definam um objeto artístico, 

a tal ponto que é difícil distinguir uma obra de arte de um objeto qualquer, uma música de 

um barulho qualquer. Os critérios de beleza e de harmonia não sendo definidos, a arte pode 

prescindir ora da proporção, ora da ética, ou ao contrário tornar-se extremamente calculada 

desconsiderando qualquer manifestação subjetiva. Na verdade, os três termos Arte, 

Harmonia e Beleza, que em suas origens gregas eram intrinsecamente ligados, se separam, 

ao mesmo tempo em que a arte não mais se definirá pela forma e pelas qualidades do 

objeto, mas sim pelo efeito que provoca no espectador. Os critérios que definem o que é a 

obra de arte deixam de ser objetivos para se tornarem extremamente subjetivos e 

indefinidos, dando origem a grandes questionamentos em relação à arte contemporânea.  
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3. O cenário do mundo no século XX: 

 

Os anos em torno da virada para 1900, são considerados um momento à parte na 

história da humanidade e um dos mais inovadores na história da arte. Essas inovações se 

inscrevem num conjunto de acontecimentos e transformações das tendencias políticas e 

sociais que se prolongaram durante todo o século XIX: Revolução tecnológica, 

distribuição e transmissão remota, movimentos revolucionários e contrarrevolucionários, 

apogeu do nazismo e fascismo, duas grandes guerras. Essas transformações e 

acontecimentos vão se refletir na arte. Manifestos que propõem mudanças e rupturas vão 

proliferar, frequentemente impregnados de considerações políticas e sociais ou de novas 

concepções do mundo. O convite à ruptura com o passado vai constituir uma marca 

essencial das vanguardas.  

O tom da modernidade na virada do século é dado por duas cidades européias: Paris 

e Viena. Dominava na arte do final do século XIX um idealismo romântico e simbolista, 

impregnado pelo decadentismo.  Essa ideia de decadência havia surgido desde a derrota da 

França na guerra franco-prussiana, e da Comuna de Paris. O nome vem de uma poesia de 

Paul Verlaine, Langueur. Os artistas e escritores percebem e anunciam o final de uma era, 

constituindo-se um movimento caracterizado por desesperança, humor e provocação. O 

Belo começa a se liberar de considerações éticas ou morais, podendo ser encontrado 

também no Mal e não somente no Bem6. Esse espírito da época, carregado de angústia e 

melancolia, associado ao culto do individualismo, tendência ao pessimismo e fascinação 

pela morte, se manifestava na música através da multiplicação de dissonâncias, de um 

cromatismo exacerbado e de texturas tremulantes. 

No final do século XIX, a descoberta do rádio e os primeiros sistemas de gravação 

de fitas foram uma grande revolução na forma de ouvir e de distribuir música. O que antes 

era presencial passou a ser feito por transmissão remota distanciando o público do músico 

e do instrumento, a reprodução podia ser feita na ausência do intérprete, era possível 

prescindir da performance. Como bem havia observado W. Benjamin a propósito da 

fotografia, que agora podíamos nos separar de nosso reflexo e levá-lo para qualquer lugar, 

agora também a música podia se separar de seu intérprete e ser levada para qualquer lugar. 

A execução, que antes era um momento efêmero, fixa-se, torna-se eterna. Com a 

                                                           
6 São emblemáticos desse período o romance “À rebours” de Huysmans e a coletânea de poesias “Les 

Fleurs du Mal” de Baudelaire. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%80_rebours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joris-Karl_Huysmans
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radionovela e o cinema sonoro, surgiu o novo profissional de estúdio, o ruidista sonoplasta, 

encarregado de reproduzir na rádio os ruídos da vida que as falas e imagens sonoras 

sugeriam, buscando reproduzir o mundo que a novela contava: trovões, portas batendo, 

campainhas de telefone, barulhos de carro, etc.            

A Interpretação dos sonhos de Freud, publicado em 1900 faz a abertura do século 

XX. A psicanálise vai revelar um lado escondido do homem, uma parte da alma que era 

inapreensível e incontrolável. Descoberta que vai questionar o dualismo do pensamento 

cartesiano que divide o homem em res cogitans e res extensa, deslocando a linha divisória 

para uma divisão no interior do próprio sujeito, entre Eu, Isso e Supereu. A noção de um 

inconsciente irracional vem se contrapor a um mundo até então dominado pelo 

racionalismo. O homem não era o que aparentava ser. Esse território desconhecido muito 

atraiu o interesse dos artistas que estavam à procura de inovações, influenciando 

particularmente o surrealismo, que tentando lutar contra os valores recebidos 

(preocupações estéticas e/ou morais) e querendo liberar o pensamento do controle da 

razão, manifestaria uma predileção particular pelos temas dos sonhos e do inconsciente. 

Mas, logo no início do século, Marinetti convida a desvalorizar a luz do luar, como 

velharia poética a ser descartada. Ele lança em 1909 o Manifesto Futurista7 que também 

pretendia lutar contra os valores recebidos propondo uma mudança no conceito do Belo. 

Esse manifesto terá uma grande influência na música do século vinte. O Belo, daí por 

diante seria a velocidade dos carros, o barulho das máquinas, a dinâmica industrial. Uma 

máquina de corrida seria mais bela que a Vitória da Samotrácia8, um automóvel seria o 

equivalente de uma catedral gótica. Em manifesto posterior ele propõe que, na literatura e 

na poesia, as palavras deveriam evocar não imagens, mas a própria coisa, como é o caso 

das onomatopeias. Elas poderiam mesmo ser deformadas, e não deveriam ser utilizadas 

seguindo a ordem da sintaxe. Com essa ideia de palavras em liberdade, ele inventou o 

livrepalavrismo. Marinetti propõe uma completa mudança da sensibilidade humana 

associada ao progresso científico, e uma reconstrução do universo, fazendo apelo a um 

homem novo, o homem da modernidade. O progresso teria a obrigação moral de destruir o 

passado e se purificar na catarse da guerra. A estética do futurismo, rejeitando o passado e 

glorificando o futuro, inaugura uma contestação global, que se estende para os vários 

domínios da arte.  

                                                           
7 Le Manifeste du futurisme - Centre Pompidou.  
8 Escultura que representa a deusa grega Nice da Samotrácia confeccionada provavelmente entre 220 e 190 

a.C. descoberta em 1863, atualmente em lugar de destaque no Museu do Louvre em Paris.                             

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-futurisme2008/ENS-futurisme2008-02-manifeste.html
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Luigi Russolo adere logo em seguida ao movimento marinettiano e escreve a Arte 

dos ruídos (2001) em 1913, inventando, por sua vez o ruidismo, manifesto futurista que 

influenciou mais diretamente a maioria dos compositores contemporâneos, como John 

Cage, Pierre Schaeffer, Pierre Henry, Isidore Isou, Karlheinz Stockhausen. Ele introduz na 

música as premissas do livrepalavrismo, ou seja, aqui são os sons em liberdade, estilo que 

conduz a uma verdadeira desestruturação dos códigos de expressão musical.   

Em 1913, a exposição de uma roda de bicicleta por Marcel Duchamp, ou seja, um 

objeto que já existia e que não foi criado por ele, provoca um abalo sísmico no mundo das 

artes. Em seguida a exposição do urinol pelo mesmo artista no Salão dos Independentes 

em Nova York em 1917. Obras de arte não fabricadas pelo artista questionavam todas as 

noções de inspiração, de autoria, de criação e de beleza. A elaboração mental sobre os 

objetos é que seria importante e não a beleza ou a inspiração do artista.  

Esses acontecimentos, juntamente com o Manifesto Dadaísta9 de 1918 já 

anunciavam uma desarticulação entre o Belo e as artes. A beleza começa a se diluir nos 

objetos de consumo, num ideal de corpo e de gozo. A qualidade passa a ser desvalorizada 

em função da quantidade. Como observa mais tarde W. Benjamin, a arte é despojada de 

seu caráter sagrado e de seu romantismo, para aparecer no que se considera a sua verdade, 

a sua realidade: uma coisa, um objeto. O objeto perde a unicidade e a Aura, torna-se 

reprodutível, mas também perecível, podendo ser rapidamente substituído. A obra de arte 

já está por aí, o artista a descobre passeando. Um dejeto encontrado no lixo pode ser 

elevado à dignidade de obra de arte. 

A provocação vai impregnar os movimentos de vanguarda e de experimentalismo 

artístico, do futurismo ao cubismo, ao surrealismo e à arte informal, violando todos os 

cânones estéticos respeitados até então (ECO, U., 2014, p. 413). O surrealismo, como 

paradigma das transformações, propõe uma verdadeira revolução do sentido e do sensível 

remetendo o espectador às regiões do inconsciente - que ignora o tempo, a contradição, a 

coerência e a realidade - e dedica-se a explorar as potencialidades do imaginário. A arte 

não procura mais proporcionar o prazer das formas harmônicas. Ela se interessa pelo 

exótico, pelos sonhos, pelas fantasias, pelas visões psicodélicas, e repropõe objetos em 

                                                           
9 O Dadaísmo teve início em Zurique, durante a Primeira Guerra Mundial, com um grupo de escritores e 

artistas, desgostosos com o nacionalismo que tinha levado à guerra. Para eles, a guerra era sinal de falência 

das civilizações, da cultura e da razão. Movimento provocador, que recusava qualquer constrangimento 

ideológico, moral ou artístico e preconizava a confusão, a desmoralização, a desconstrução e a destruição das 

linguagens. Com sua prática subversiva exerceu grande influência nas diversas correntes de vanguarda, 

abrindo a via para diversas correntes contemporâneas. 
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contextos inusitados ou chocantes. Surgem vários movimentos anticonformistas no mundo 

todo e muitos artistas, desejando romper com a burguesia, aderem ao partido comunista. 

As obras de arte vão então expressar os grandes acontecimentos que marcaram a 

história desse século: Noites obscuras, sugerindo a noite dos tempos, morte dos deuses, 

paisagens devastadas pela guerra, imagens traumáticas, corpos e natureza deformados e 

desproporcionados, a imensidão do céu diante da pequenez do homem. Um dos principais 

objetivos da experiência estética passa a ser a revelação de uma suposta verdade que se 

confundia com a realidade. A verdade e a realidade nem sempre eram belas. Mas agora era 

preciso mostrá-las tal como eram. A distância entre o espectador e a obra de arte também 

diminui, quase desaparece, muitos artistas imergem o espectador no espaço da obra, 

rompendo com os códigos tradicionais.              

Na primeira metade do século, uma geração de escritores e artistas ficou conhecida 

como Geração Perdida, pois refletia o espírito da época após a primeira guerra mundial: 

questionavam os ideais que os tinha levado à guerra, procurando novos valores e uma nova 

linguagem artística que pudesse expressar o desencanto e o desespero. E como não havia 

mais nada que valesse a pena, só lhes restava afogar as feridas e a perda dos ideais, no jazz e 

no álcool, numa eterna festa10. Época também denominada Era do jazz ou Anos loucos. Uma 

verdadeira americanofilia toma conta da França nos anos vinte que se manifesta na 

emergência do music-hall e na adoção de ritmos e danças americanas como o Charleston, e 

um grande entusiasmo pelo jazz. Mas o sentido do termo Geração Perdida ampliou-se, 

tornando-se uma referência à geração posterior à primeira guerra mundial, que não 

acreditava mais em noções de pátria, ideal e honra, causa de tanto sofrimento. Em This Side 

of Paradise, Francis Scott Fitzgerald (2013) descreve os sentimentos de sua geração: “Uma 

geração nova que se encontrou diante de todos os deuses mortos, todos os combates 

terminados, todas as esperanças no homem destruídas”.  

O jazz tinha nascido na América do Norte no final do século XIX, do encontro do 

mundo africano com o mundo ocidental, do mundo do escravo com o mundo do mestre, ou 

seja, de modos de pensar e de estruturas sociais totalmente diferentes. Resquício da música 

tradicional africana, lembrança da terra natal, nostalgia das origens, mas também 

manifestação de revolta do escravo contra o mestre. O blues e o jazz vão se alimentar 

intensamente com o triton diabólico, que será elevado ao grau de nota azul. Havia mesmo 

uma lenda segundo a qual era preciso vender a alma ao diabo para possuir a arte de tocar 

                                                           
10 Ver “Paris é uma Festa” de Hemingway e “O Grande Gatsby” de Scott Fitzgerald. 
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blues. O jazz caracteriza-se pela variabilidade de certas notas da melodia e uma relação 

particular com o ritmo. Essa variabilidade concerne justamente à nota azul, blue note, nota 

fora do tom, cuja altura, timbre ou duração, não coincidia com as escalas diatônicas normais, 

variavam de acordo com o momento e com o intérprete, era a marca registrada de um 

músico. Chegou à Europa em consequência da primeira guerra mundial, trazido pelos 

soldados norte-americanos, como uma nova moda de dança desbancando as formas 

tradicionais de baile da época. A música clássica se regia por ritmos continuados e 

semelhantes, com acento no primeiro tempo, o tempo forte de cada compasso, enquanto que 

no jazz os acentos eram usados livremente e da maneira mais variada possível, buscando 

produzir um máximo de síncopes, com acentuação nos tempos fracos. Uma característica 

fundamental, a improvisação, o distinguia diametralmente da música clássica. Jazz era 

sinônimo de ampla liberdade na execução. Desobediência às regras ditadas pelo mestre. 

Alguns compositores eruditos da época tais como Kurt Weil, George Gershwin e Darius 

Milhaud, tentaram fazer uma ligação entre o jazz e a música clássica, utilizando em suas 

músicas princípios do jazz.  

Mas, o trauma do início do século se repete com a Segunda Guerra Mundial, com 

acontecimentos ainda mais dramáticos como o Holocausto, Hiroshima e Nagasaki e vai se 

refletir na Beat Generation que surge no final dos anos cinquenta, retomando de maneira 

diferente o mito romântico e boêmio da Geração Perdida. Agora, ao invés de afogarem as 

feridas no álcool, na festa e no jazz, vão fazer uso de drogas alucinógenas e se entregar aos 

ritmos alucinantes e frenéticos do Rock. Defendem um individualismo exacerbado, a 

homossexualidade, recusam o trabalho regular e a família, rejeitam as convenções sociais e 

os valores tradicionais, sem, no entanto, propor outros caminhos. A contestação não se 

fundamenta num pensamento estruturado. Movimento ao mesmo tempo literário e artístico, 

a Beat Generation que teve início nos Estados Unidos, expande-se para a Europa e vai 

inspirar a revolta de Maio de 68, a oposição à guerra do Vietnã e os Hippies de Berkeley e 

Woodstock. 

O adjetivo Beat tinha vários significados. Foi utilizado inicialmente por Herbert 

Huncke no sentido de “exaltada exaustão”. Mas para Jack Kerouac11, um dos expoentes do 

                                                           
11  Apontado como um dos influenciadores dos movimentos de vanguarda dos anos 1960 que sacudiram a 

juventude da época e autor do clássico “On The Road”, conhecido como a “bíblia hippie” cuja versão 

original foi escrita num rolo de papel de quarenta metros. O livro é repleto de referências musicais, 

particularmente do jazz. 



QUEIROZ, Telma (2017). Seria a música erudita do século XX expressão do homem contemporâneoneo? 

Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. São Paulo, 2018. 

www.voxinstituto.com.br 

movimento, a palavra tinha múltiplas ressonâncias: “fatigado”, “quebrado”, além de “batida 

(musical)”, “porrada”, “batimento cardíaco”, “cadência”, “trajeto”, e até “botar o pé na 

estrada”. A tudo isso ele ainda acrescenta a conotação paradoxal de “beatitude” 

(KEROUAC, 2017 P.14). O primeiro sentido faz referência à Geração Perdida dos anos 

vinte. Mas agora a referência é a uma geração sem lar, vencida, esmagada, alquebrada, no 

fim do caminho. Eles não compartilham mais os ideais das gerações precedentes tais como 

comunismo, liberalismo, anti-nazismo. A bomba atômica tinha trazido um elemento 

completamente novo, uma ameaça permanente de destruição pairando sobre a humanidade. 

Desde então estamos, não mais na Era do Jazz, mas na Era da bomba atômica. Jamais tal 

intensidade no horror tinha sido atingida.  

A humanidade que, outrora, em Homero, era para os deuses do Olimpo um 

objeto de espetáculo, é agora para ela mesma. O desligamento que 

experimenta em relação à si mesma atingiu um ponto tal que ela pode 

viver sua própria destruição como um prazer estético de primeira ordem.12 

O trauma e a desilusão das guerras juntamente resultam numa exacerbação do 

materialismo, numa ruptura entre Deus e o Homem, entre o Homem e a natureza, entre o 

corpo e o espírito. O progresso científico passa a ser extremamente valorizado, invadindo 

todos os campos do conhecimento, inclusive as ciências humanas, tendendo a objetivar 

todas as manifestações subjetivas. No campo religioso, a liturgia latina e o canto 

gregoriano são banidos das cerimônias em favor das línguas vernáculas, considerando-se 

que era a não compreensão das letras que dificultava a participação dos fiéis e os afastava 

da Igreja. Com as traduções, o sentido e o mistério do sagrado se atrofiam, perdem a 

importância, tudo se desvela. E com a mundialização, a música tornou-se objeto de 

consumo e de lucro, através de festivais, da televisão, cinema, cds, DVDs, etc. 

O Rock’n’roll vai ter uma grande influência na transição do moderno para o pós-

moderno musical. Os intervalos diabólicos serão muito utilizados e particularmente pelos 

grupos de Heavy Metal. O free jazz influenciado por Jonh Cage não terá limite para o uso 

das dissonâncias. A linha melódica desaparece, para dar lugar ao ruído da violência e do 

caos. Os Beatles surgem em 62-70, grupo Pop que reinvidica uma grande liberdade em 

relação a qualquer disciplina. A Beat generation, Beatles e Rollings Stones são os grupos 

mais representativos da segunda metade do século XX, movimentos esses que vão 

influenciar fortemente a criatividade da música erudita nesse período.  

                                                           
12 BENJAMIN, 2013, p.140-141 
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Pois o mesmo progresso científico que produziu a cisão do átomo, a desintegração 

da matéria e fabricou a bomba atômica, inspirou também os músicos a desintegrarem o 

intervalo de semitom com a ajuda dos geradores eletrônicos. E se na primeira metade do 

século, os compositores se confrontaram com os limites dos instrumentos herdados do 

século XVIII, na segunda metade, técnicas elétricas, eletroacústicas e informáticas abriram 

um mundo totalmente novo. Em consequência de um questionamento radical das estruturas 

(formas, ritmos e harmonias), dois grandes fenômenos vão predominar no campo musical 

na segunda metade do século: uma grande difusão da música serial e o desenvolvimento da 

música eletroacústica. 

Em 1946, o crítico musical Wolfgang Steinecke fundou os cursos de verão de 

Darmstadt que foram frequentados por grandes nomes da música contemporânea: 

Messiaen, Stockhausen, Luciano Berio, Pierre Boulez... Um cruzamento de informações 

ocorria entre músicos, matemáticos, informáticos, acústicos, físicos, permitindo analisar, 

medir, mixar, sintetizar os sons. Gravadores, sintetizadores, discos, cd-roms, e 

computadores, participam da composição, da pesquisa de timbres novos e mesmo da 

performance. A manipulação de barulhos passou a fazer parte do novo vocabulário 

musical, e programas foram criados que fabricavam novos sons. A composição passou a 

exigir agora uma formação mais eclética. O compositor rivaliza com o engenheiro, precisa 

conhecer além da música, física, matemática e informática. Com as novas técnicas e os 

novos materiais sonoros, instrumentos utilizados de maneira diferente, técnicas estendidas 

e novos instrumentos, a escrita musical se modifica totalmente, revolucionando a escrita 

tradicional. 

Como classificar essa tão grande variedade de tendencias, experimentos e 

teorias que surgem? Música atonal, livretonal, dodecafônica, serial, eletrônica, aleatória, 

aberta, baseada no som, acusmática, espectral, conceitual, impossível encontrar uma 

unidade. Na procura de uma maior liberdade, de novas formas estéticas e de novos 

paradigmas, cada um segue o caminho de sua individualidade. Anteriormente, sempre as 

novas gerações progrediam a partir da anterior, uma filiação era considerada, havia uma 

ligação com o passado. Agora se opera uma verdadeira revolução: modificação de todas as 

ideias, abolição dos conceitos de consonância e dissonância, criação de novas leis, 

multiplicação das formas de escrita. Seriam essas talvez as características comuns às 

diversas correntes do século XX: a ruptura com o passado, o abandono do sistema das 

tonalidades maior e menor e a assimilação do progresso científico e tecnológico.  
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A Música do Século XX é geralmente dividida em dois períodos cujas datas de 

início e término variam segundo os autores. Alguns dividem em período modernista de 

1890 a 1968, e período pós-moderno a partir dos anos 60. Outros fazem a divisão em 1945, 

final da segunda guerra e morte de Webern e Bartok. WODON (2008, p.332) a divide em 

dois períodos de cinquenta anos cada. No primeiro período, modernista, a intenção era 

romper com os estilos predominantes da época e renegar os valores da sociedade burguesa, 

com o objetivo de tornar a arte accessível a todas as classes sociais. O lema era avançar 

para o futuro sem olhar para trás, renovar sempre, diferentemente dos clássicos que não 

tinham nenhum complexo em repetir estruturas já conhecidas. O segundo período, dito 

pós-moderno ou contemporâneo, seria o dos movimentos da contracultura, de contestação 

das estruturas, questionando o próprio modernismo. 

 

3.1. Primeira Vanguarda ou Período Modernista: 

     

Alguns compositores embora preferindo prosseguir com a tradição romântica do 

século XIX anunciam as modificações: Gustav Mahler, Richard Strauss, Erik Satie, 

Scriabin, Maurice Ravel, Serge Prokofiev. O Prelúdio à tarde de um fauno de Debussy em 

1894, abre a via para a música moderna. Debussy é o primeiro que se afasta do sistema de 

tonalidade tradicional maior/menor, embora não seja completamente atonal. Ele constrói 

encadeamentos harmônicos audaciosos, com ritmos instáveis e irregulares, acentuando o 

movimento e liberando o curso do pensamento musical. No período entre as duas guerras 

mundiais, além do impressionismo, do expressionismo e do romantismo tardio, outros 

movimentos cotejam a música moderna. O Grupo dos seis (Georges Auric, Louis Durey, 

Arthur Honegger, Germaine Tailleferre, Darius Milhaud e Francis Poulenc) sob a liderança 

de Jean Cocteau e Erik Satie se insurge contra o impressionismo, propondo materiais não 

culturais, ritmos não clássicos, como o jazz, danças sul-americanas e o music-hall 

parisiense. E o Neoclassicismo, com Stravinsky, Prokofiev, Ravel, Busoni e Richard 

Strauss, também reage ao impressionismo, ao romantismo e ao expressionismo, fazendo 

um retorno à música do século XVIII e renovando o espírito de simplicidade e simetria da 

Antiguidade Clássica. 

Arnold Schönberg, inicialmente romântico, adota os princípios expressionistas que, 

como o nome indica, procuram uma maior liberdade de expressão. Ele começa a se 

aventurar no atonalismo, sendo logo seguido por seus alunos Alban Berg e Anton Webern. 

A música deles demorou a ser aceita, e provocou inicialmente reações agressivas. Em 1909 
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ele compôs Erwartung e em 1912 Pierrot Lunaire, músicas atonais, que expressavam 

grande angústia e morbidez. Somente oito anos depois de Pierrot Lunaire ele formulou o 

princípio que deveria revolucionar o universo musical: o dodecafonismo, também chamado 

serialismo, uma das primeiras correntes do frenesi inovador do século XX, que destruindo 

as relações lógicas no interior da tonalidade (as relações de acordes perfeitos, consonantes 

ou dissonantes) cria novas relações e novas articulações entre as notas.  

Luigi Russolo em seu manifesto de 1913 l’Art des bruits, propõe que o futurismo 

deveria expressar a alma musical das multidões, dos canteiros industriais, dos trens, dos 

automóveis, etc... Esse manifesto tinha sido escrito sob forma de carta ao amigo Pratella, 

um adepto do movimento marinettiano, que também já tinha escrito outros manifestos 

dentre os quais um que se intitulava Destruição da quadratura, onde introduzia a liberdade 

absoluta do ritmo e total independência individual. Com o manifesto de Russolo, o 

futurismo marinettiano, que preconizava o retorno da arte à realidade da vida, mesmo que 

esta fosse brutal, encontra seu maior desenvolvimento. Russolo introduziu o ruído 

industrial e urbano como objeto de composição musical, fazendo oposição ao círculo dos 

sons puros, que qualificava de cultura supercodificada; os sons que lembravam a vida 

poderiam realizar verdadeiras sinfonias totalmente novas; os motores poderiam formar 

uma embriagante orquestra de ruídos. Ele introduz na música as premissas do 

livrepalavrismo, ou seja, sons em liberdade, o que vai conduzir a uma desestruturação da 

gramática musical. Ele chegou a inventar uma série de instrumentos ruidistas: Ululattori, 

Crepittori, Rumorharmonium. Sua primeira composição foi Amanhecer de uma cidade 

(paisagem sonora de uma cidade ao amanhecer em 1910). Russolo foi redescoberto no 

início dos anos cinquenta por Luciano Berio, e indicado como o precursor da música 

moderna. Seu manifesto tornou-se um dos mais importantes textos sobre estética musical 

no século XX. Portanto, por influência dos futuristas, a arte musical passa então a procurar 

combinações de sons cada vez mais dissonantes, mais estranhas e mais ásperas para os 

ouvidos, cada vez mais próximas do ruído que terminará sendo incorporado à música, 

sobretudo na segunda metade do século XX. Tentaremos mostrar mais adiante, como essas 

novas formas de relação entre os sons ou de não relação, seriam uma expressão de novas 

posições subjetivas. 

Ainda em 1913, meses depois da primeira apresentação de Pierrot Lunaire, 

aconteceram as primeiras apresentações coreográficas de Jogos de Debussy e da Sagração 

da Primavera de Stravinsky, que traziam novas fontes de ritmo e grande liberdade formal. 

A Sagração da primavera foi um marco. A composição é conduzida pelo ritmo, a 
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harmonia ficando em segundo plano. Desenvolve-se através de células rítmicas, por 

repetição, interposição e variação, exigindo frequentes mudanças de compasso. A plateia 

reagiu com grande barulho. No final de sua vida, Stravinsky adere ao dodecafonismo que 

inicialmente tinha rejeitado.  

Os compositores da época se interessaram então pelas inovações de Schönberg, 

pelo ritmo de Stravinsky e pela forma de Debussy (GRIFFITHS, P., 1992). Esses três 

compositores de origem bem diferente trouxeram para a música ocidental, antes mesmo da 

primeira guerra, mudanças muito importantes. Os princípios tradicionais de tonalidade, de 

direção e de equilíbrio formais, de continuidade temática, estabilidade rítmica e 

homogeneidade orquestral foram totalmente questionados: O modernismo de Debussy e da 

escola impressionista revolucionam a sintaxe (composição) e o vocabulário (timbres), o 

dodecafonismo criado por Schönberg rejeita a tonalidade, enquanto que Stravinsky é 

totalmente revolucionário no tratamento do ritmo. 

 

3.2. Segunda vanguarda, período contemporâneo ou pós-moderno 

 

O segundo período (1950-2000) foi consequência e prolongação do primeiro. Três 

grandes figuras marcaram profundamente a segunda metade do século XX: 

Olivier Messiaen (1908-1992) cuja sintaxe combina tonalidade, atonalidade, 

modalidade e elementos seriais. Desenvolve o serialismo integral, que aplica a técnica 

serial não só à altura dos sons, mas também à duração, intensidade e ataque. Sua música 

era um diálogo entre espaço e tempo, som e cor. Inspira-se no canto dos pássaros que 

considera os melhores músicos do mundo, mas também na música hindu, nos ruídos e 

sonorizações naturais que tentava transcrever com a maior exatidão. A música era para ele 

uma comunhão entre homem, natureza e Deus, e o ritmo o aspecto mais importante da 

música. Uma característica de sua obra é que não se consegue bater uma pulsação, o que é 

particularmente perceptível em seu Quarteto do final dos tempos (inspirado no Apocalipse 

de São João e homenagem ao anjo anunciador do fim dos tempos), onde se tem a sensação 

de que o tempo não passa, é infinito, eterno.  

Pierre Boulez (1925-2015): Matemático, discípulo de Oliver Messiaen, estagiário 

de Pierre Schaeffer, prossegue na exploração dos ritmos e no desenvolvimento das 

propriedades da música serial como Messiaen, aplicando-as a todos os componentes do 

som: timbres, durações e intensidades. Sua obra-prima, O Martelo sem dono (1954) é 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apocalypse_de_Jean
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apocalypse_de_Jean
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_(archange)
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totalmente determinada pelo cálculo matemático. Mas ele também realiza estudos de 

música concreta e se interessa pela poesia, explorando o texto como fonte semântica. 

Karlheinz Stockhausen (1928-2007): compositor e intérprete, considera que o 

serialismo integral poderia controlar qualquer aspecto do som. Ele desenvolve um trabalho 

em música eletroacústica, pesquisa sobre deslocação do material musical, repetição 

obsedante de um ritmo e explora as possibilidades oferecidas pelo acaso dirigido (música 

aleatória) que deixa ao intérprete a liberdade de decidir a forma da música pela escolha da 

sucessão de elementos da composição. Ele também constrói novos sistemas de notação 

musical, tornando-se o teórico de uma música calculada ao extremo, aberta às vibrações 

intersiderais.  
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4. Como a psicanálise explica o gozo musical? 

 

Se a música nos é tão cara é que ela é a palavra 

 mais profunda da alma (R. Rolland) 

 

Pode a música, que não utiliza palavras nem imagens visuais, revelar algo sobre o 

funcionamento do inconsciente do artista e de seu espectador? Como a psicanálise pode 

explicar o efeito da música no ser humano? 

Segundo Freud (1997), os homens aspiram à completude, que traria felicidade e 

harmonia, porque alguma coisa lhes falta sempre. Mas a felicidade e harmonia só são 

possíveis momentaneamente, a completude jamais é atingida. A questão sobre a finalidade 

da vida também nos atormenta incessantemente, uma vez que sofremos tantas dores e 

decepções. Se não temos a felicidade para que viver?  

Freud (1997) aponta três fontes na origem de nossas dores e decepções: o próprio 

corpo destinado à decadência e à dissolução, o mundo externo, e as relações com os outros, 

a mais dolorosa de todas. Para diminuir esses males e suportar o sofrimento, precisamos de 

remédios sedativos. Nossa cultura, que embora tenha uma grande parte de responsabilidade 

em nossa miséria, nos oferece remédios, além de nos proteger da natureza e de 

regulamentar as relações entre os homens. Os remédios sedativos são de três ordens: 

diversões; satisfações substitutivas como a arte, a religião, as ilusões e a neurose; e os 

estupefacientes que nos tornam insensíveis ao mundo.  

A cultura atribui uma grande importância às atividades psíquicas superiores e ao 

papel das ideias na vida dos homens. Quanto maior a importância atribuída a essas 

atividades (sistemas religiosos, atividades científicas e artísticas, especulações filosóficas, 

ideais de perfeição da pessoa, do povo e da humanidade) maior o grau de cultura. O 

sentimento religioso, por exemplo, “ser um com o Todo”13 (FREUD, 1997, p.14), fornece 

uma explicação para a finalidade da vida e traz a ilusão de completude. Ele surge do desejo 

de proteção por um pai diante de nosso desamparo e de nossa miséria, sendo considerado 

por Freud um delírio de massa, uma forma de denegação dos perigos do mundo.  

A falta e a incompletude fazem com que o ser humano necessite, desde o 

nascimento, de objetos do mundo para sobreviver. Para explicar então as diversas formas 

de relação que um organismo vivo pode ter com os objetos, Freud criou o conceito de 

                                                           
13 FREUD, 1997, p.14, 
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pulsão. Conceito dinâmico que pode ser considerado uma metáfora do processo de 

subjetivação, pois o sujeito se constitui nessa relação com o outro.  

Os objetos da necessidade não são, no entanto, suficientes para manter a vida nem 

para acalmar a tensão da falta. O ser humano busca além da sobrevivência, o bem-estar, o 

prazer e a felicidade. O bebê não se satisfaz somente com o leite, ele quer continuar 

sugando o seio da mãe apesar de saciado. Os objetos que estão além da necessidade são 

então chamados objetos da pulsão, o que não é outra coisa senão a sexualidade. Objeto da 

necessidade e objeto da pulsão são, portanto, distintos. Na pulsão oral, por exemplo, o leite 

é o objeto da necessidade e o seio é o objeto da pulsão. A relação com os objetos é desde 

sempre erotizada e comandada pelo princípio do prazer/desprazer. Foi um grande 

escândalo na época, quando Freud anunciou que a sexualidade já existia desde o 

nascimento. Esse movimento pulsional do sujeito com o mundo se realiza em três tempos 

que são os seguintes, ainda tomando o exemplo da pulsão oral: o primeiro é um tempo 

ativo onde o bebê se dirige para o objeto externo, o seio ou a mamadeira ; o segundo é um 

tempo reflexivo, tempo do autoerotismo onde o bebê toma como objeto uma parte do 

corpo próprio, o dedo ou a chupeta ; o terceiro é qualificado por Freud de passivo, onde o 

bebê se faz objeto de um outro, de quem se diz que é um novo sujeito que aparece. Além 

disso, Freud descreve ainda cinco destinos para as pulsões: o recalque e esquecimento, a 

sublimação (a arte, por exemplo) a inversão no contrário, o retorno para a própria pessoa, e 

a passagem da atividade à passividade. 

Lacan, em sua releitura de Freud observa que esse movimento pulsional do Eu para 

o outro tem uma estrutura de linguagem, sendo possível identificar nele as três vozes do 

verbo (ativa, passiva e reflexiva). Ele observou também que o objeto da pulsão jamais é 

alcançado, ele é apenas contornado, nossa satisfação é sempre parcial. Somos assim 

condenados a procurar permanentemente objetos substitutivos, como a arte, a música, pois 

nada nos satisfaz inteiramente.  

Nesse movimento pulsional entre o Eu e o Outro, constitui-se o sujeito, que surge 

quando a pulsão fecha seu circuito em anel em torno do objeto, com o objetivo de voltar e 

ativar novamente a zona erógena. Segundo Lacan, são duas as operações que caracterizam 

essa relação : A primeira é a operação de Alienação, a criança se aliena no desejo da mãe, 

o desejo dela é o desejo da mãe. A segunda é a operação de Separação, a criança se separa 

da mãe ao mesmo tempo em que ocorre uma divisão no interior, que institui consciente e 

inconsciente.  
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Lacan chamou os objetos da pulsão de objetos a. O objeto a é objeto do desejo e ao 

mesmo tempo causa do desejo. Eles são especificados pelas zonas corporais, sendo o seio, 

objeto da sucção, o primeiro da lista. Ele é seguido pelas fezes (pulsão anal), pelo olhar 

(pulsão escópica) e pela voz (pulsão invocante). A atividade da pulsão faz a volta desses 

objetos sem jamais atingi-los, eles são inapreensíveis. Mas podem ser trocados, 

substituídos, fabricados, e é assim que se puseram a fabricar mamadeiras, a gravar vozes e 

até mesmo a fabricar instrumentos musicais.      

Vimos então que Freud considerava a arte como um sedativo, uma forma de tentar 

preencher a falta, próxima da ilusão religiosa. Ele comparava o prazer musical com um 

sentimento oceânico, fusão arcaica com a mãe, algo que remeteria ao primeiro tempo 

pulsional. Considerando que toda experiência artística implica uma forma de relação do 

sujeito com o mundo, podemos então qualificá-la como uma experiência pulsional, e o 

objeto artístico como um objeto da pulsão, objeto a, objeto do desejo, que estaria além da 

necessidade.          

  

4.1. A Pulsão Invocante 

 

A sensibilidade ao som existe desde a vida fetal. O feto já é sensível às 

estimulações sonoras desde dois meses e meio de gestação. O meio sonoro intrauterino é 

constituído por ruídos biológicos maternos e fetais, e outros ruídos externos, além das 

vozes. A bacia da mãe funciona como uma caixa de ressonancia onde o som se transmite 

por via líquida. Os ruídos e as vozes serão agradáveis ou desagradáveis para o feto em 

geral, segundo a importância que terão para a mãe, embora a emoção não seja sempre a 

mesma para o bebê. Através deles o feto já pode ter uma idéia de ritmo: vozes durante o 

dia, ronco materno e paterno durante a noite, ruídos do coração, borborigmas e 

movimentos viscerais da mãe. Alguns desses ruídos são constantes (batidas do seu coração 

e do da mãe), o silencio só é descoberto após o nascimento. Depois do nascimento, as 

vozes e ruídos do ambiente que eram ouvidos de maneira velada, abafada, tornam-se mais 

nítidos. Esses estímulos sonoros intrauterinos deixam traços que são conservados além do 

nascimento. 

Na voz que fala, podemos distinguir o som e o sentido. O som, é a melodia com o 

ritmo, é a música da linguagem. A emissão da fala e dos sons se acompanha de gestos e 

movimentos na pessoa que fala e provoca efeitos no corpo de quem escuta, assim como a 

música. Para o feto e para o bebê, a voz da mãe constitui um estímulo pulsional que tem 
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efeito diretamente no corpo, produzindo variações dos ritmos fisiológicos, modificações da 

tensão muscular e das atividades motoras. Ela estimula no recém nascido a atividade de 

sucção e a atividade motora. Daí a importância das conversações com o bebê, das canções 

de ninar e dos acalantos.  

Ninguém ignora também os efeitos da fala e dos sons no corpo do adulto. É 

procurando ouvir a voz do outro em sua ausência que se inventou os meios de 

comunicação à distância, os gravadores, os telefones e também os instrumentos musicais. 

A música é portanto substituto da voz do Outro e, mais particularmente, tentativa de 

reproduzir a voz da mãe escutada na simultaneidade do seio. Com a emoção que provoca, 

produz modificações dinamogênicas no corpo, devido à cadência, ao ritmo e à melodia. 

Age no sistema nervoso e muscular, com elevação ou diminuição do tonus, produção de 

energia motora ou diminuição de tensão, segundo o tipo de música. Os efeitos no ouvinte 

são simultâneos ao seu desenrolar. Ela provoca por exemplo, simultaneamente um gesto, 

um movimento, a alteração de um ritmo corporal ou um passo de dança (DIDIER-WEILL, 

A.,1999), não é preciso esperar o final da frase musical para compreendê-la, como na 

linguagem falada. Daí porque nos diz este autor, a música é a única linguagem que permite 

o encontro imediato, absoluto, simultâneo, com o Outro. 

Mas, voltando ao bebê, a música da fala da mãe, com suas inflexões, suas 

entonações, suas modulações variadas, seus silêncios, suas escansões e seus ritmos, 

constitui o que se chama a prosódia. Ela tem uma maneira diferente de falar à criança, uma 

prosódia particular que se convencionou chamar o manhês, na ausência da qual a criança 

corre o risco de não entrar na linguagem. É essa prosódia particular que indica que sua fala 

é endereçada à criança. Sem ela a criança não se sentiria concernida, não seria reconhecida 

como sujeito de desejo. Nessa maneira de falar, ela transmite suas emoções, seu ardor, seu 

tédio, sua alegria, sua angústia. Se ela está deprimida, por exemplo, a musicalidade de sua 

fala sofre, a prosódia pode ficar prejudicada: a cadeia sonora torna-se monótona, sem 

entonação, sem melodia, não havendo diferença de quando se dirige aos adultos. Os efeitos 

sobre o feto e sobre o bebê podem ser desestruturantes. É a música da voz da mãe nos 

momentos de cuidados e de amamentação que transmite seu desejo e sua demanda por ele, 

e que faz com que mais tarde, a música sozinha possa trazer a nostalgia não somente do 

seio mas do desejo e do encontro com o Outro. 

O som da voz da mãe fazendo o bebê entrar em ressonancia com ela, suscitando a 

comunicação, introduz a criança no mundo simbólico e estabelece as zonas erógenas do 

corpo, dentre as quais a membrana basilar do ouvido. Graças à repetição, 
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progressivamente, a sensação auditiva que é primeiramente percepção de um som, torna-se 

percepção de um discurso. E é percebendo a estrutura do discurso do Outro que o discurso 

se estrutura para o bebê.        

Num primeiro momento, a linguagem é puro gozo, pura música, que o bebê escuta 

de sua mãe e com a qual brinca tentando imitar. É somente depois que ele entra no sentido 

e que a palavra adquire valor utilitário para comunicar mensagens. A sobrevivência desse 

gozo se manifesta no adulto nas vocalizações, no canto sem palavras, ou na 

dessemantização da palavra, como acontece na música lírica em geral, onde o som é puro 

prazer sem preocupação com o sentido. A música pura é anterior ao sentido, remete às 

origens, aos mitos de origem. O sentimento estético tem, portanto, origem nessas primeiras 

sensações do bebê, quando escuta a voz da mãe e olha para o seu rosto. 

A estrutura inicial que a criança percebe na sonoridade da voz da mãe, Alain 

DIDIER-WEILL (1998), nos diz que não pode ser outra senão a estrutura musical, a 

estrutura harmônica com uma clave, uma tonalidade dominante, uma tônica e um ritmo. As 

crianças percebem essa estrutura porque são capazes de registrar as frequências desde a 

vida intrauterina. Elas são sensíveis às variações de duração, de altura e de intensidade, que 

organizam a cadeia falada em unidades prosódicas e funcionais recorrentes, como frases, 

sintagmas, o que faz com que memorizem a organização melódica da palavra ainda na vida 

fetal. Pelas lalações os bebês tentam devolver à mãe a organização melódica que percebem 

nela. É a prosódia que transmite o endereçamento e o desejo que farão emergir um novo 

sujeito. Pois o desejo é antes de tudo desejo do Outro. Daí a importância da voz, e 

particularmente da música da voz, na constituição do humano. 

A estrutura musical da fala se articula com a estrutura fonemática da língua 

materna. Por essa estrutura, a emissão dos sons segue certas leis, leis da harmonia e leis da 

língua, o que faz com que não possam ser ditos de qualquer jeito, nem em qualquer ordem. 

Ao mesmo tempo, na maneira como se combinam os sons, na simultaneidade ou na 

sucessividade, com sua melodia, seu ritmo e suas modulações, a mãe transmite seus 

conflitos e suas emoções. Que tipo de acorde se constrói na combinação da voz da mãe 

com a voz do pai? Consonante, dissonante ou não constitui acorde, não há harmonia 

possível? O grito e os sons do bebê vão constituindo espaços sonoros internos e externos, 

juntamente com o acolhimento desse grito, e a resposta dada pelo grupo familiar. A 

resposta vai construindo o intervalo, a distancia ou a proximidade, e a dinâmica do som, 

forte ou fraco, que será reproduzida na interpretação musical, forte, piano, etc... O 
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uníssono ou negação do intervalo seria a fusão. Portanto o intervalo já implica em si o 

processo de separação, origem da nostalgia do sentimento oceânico fusional.  

Na relação do bebê com o outro que é a mãe inicialmente, Lacan distingue outro e 

Outro (com minúscula e com maiúscula). O Outro diz respeito ao conjunto dos elementos 

que compõem o universo simbólico no qual a criança está mergulhada, pois antes de 

nascer, o ser humano já está ligado ao universo simbólico de seus pais, à sociedade e à 

cultura a que pertencem. O outro se refere a cada sujeito semelhante que pode ser 

representante do grande Outro. Pode-se dizer que a mãe é um pequeno outro que serve de 

grande Outro para um bebê. Porque cuidando da criança, ela transmite para ele, através de 

sua subjetividade particular, suas referências simbólicas, ou seja, a cultura na qual está 

mergulhada.                     

A relação primordial com o Outro deixa, para o resto de nossas vidas, uma ferida 

aberta que os humanos chamam de amor. O amor representa para os humanos essa ligação 

com o Outro. Desse primeiro Outro mãe/seio, Freud faz o objeto nostálgico da primeira 

experiência de satisfação, o objeto que se deseja sempre reencontrar, objeto da falta. O seio 

é o objeto essencialmente perdido e encontrar o objeto sexual seria reencontrá-lo. No 

futuro, algo que relembre essas experiências, a emoção musical, por exemplo, vai reativar 

um traço mnésico, despertando a nostalgia, que fará parte de nós pelo resto da vida. 

Fenichel (REIK, T.,1984) define a nostalgia como o desejo de retorno ao sentimento 

oceânico de união com a mãe. A emoção musical seria assim revivescencia da emoção 

sexual dos encontros primordiais recalcados. 

A música, substituto da voz, despertando em nós a nostalgia, tenta reparar as perdas 

originais, sendo também objeto do gozo auditivo, ou seja, da pulsão invocante. O objeto 

sonoro suscita sempre nosso interesse, nos fascina, estando na origem do prazer musical. 

Esse prazer pode gerar excessos que chegam a destruir o aparelho auditivo quando as 

intensidades sonoras são superiores às suportáveis.  

Theodor Reik (1984) enfatiza esse efeito particular da música de fazer surgir o 

sentimento de nostalgia. Segundo ele, a nostalgia no adulto, aspiração dolorosa a um 

passado lamentado, que não se sabe qual é, tem a ver com essas primeiras experiências. 

Podemos cair em nostalgia escutando certas melodias ou uma canção da infância. A 

tristeza nostálgica nos faz mergulhar na lamentação por um objeto perdido, distante, 

paraíso perdido imaginário, nos fazendo fugir do presente. É que certos sons reativam o 

traço da prosódia, quer dizer, a música da voz da mãe escutada na simultaneidade do seio e 

dos primeiros encontros com o Outro, fazendo reviver as primeiras impressões, as 
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primeiras experiências desse período da vida em que dominava o sentimento oceânico. 

Segundo Ralph G. Greenson, (REIK, 1984), os sons da língua materna são substitutos do 

leite materno e ouvir certos sons, certas canções, traz de volta a experiência do seio.  

Os três tempos da pulsão invocante (ouvir - ser ouvido - se fazer ouvir) são 

descritos por Alain Didier-Weill em sua intervenção no Seminário 24 (1976-1977) de 

Jacques Lacan, que resumimos a seguir: 

Quando escutamos uma música que nos toca, tudo se passa como se ela tivesse 

trazido uma resposta a uma pergunta que nos habitava sem que soubéssemos. Como se 

tivessem percebido nossa falta e estivessem tentando preenchê-la. Nossa falta teria 

inspirado alguém a criar uma música para nos oferecer. Mas a falta que me habita também 

é a do sujeito da música, sem que ele saiba. Daí porque a música também é expressão do 

desejo do Outro.  

No segundo tempo, é a música que se torna uma questão à qual devo responder 

enquanto sujeito. A resposta se torna a questão. Se no primeiro tempo da pulsão a música 

procura o sujeito e encontra nele a escuta, agora a situação se inverte, fazendo aparecer um 

novo sujeito e um novo objeto. O advento do sujeito desejante faz com que sintamos as 

notas musicais como se fôssem produzidas por nós. Confusão semelhante à loucura que se 

chama o amor. Assim a música produz o tempo todo efeitos de amor. Mas esse amor, 

mixto de nostalgia, não é causa de tristeza. Na nostalgia a perda do objeto é aceita e nós 

amamos a falta.  

A música transforma nossa tristeza em nostalgia. Na tristeza podemos designar o 

objeto que falta, enquanto que na nostalgia não. A tristeza não é fonte de gozo, mas a 

nostalgia sim. Portanto o gozo musical tem o poder de evaporar o objeto. O que evapora é 

a sublimação que segundo Freud é a satisfação da pulsão pela via da dessexualização. O 

novo sujeito também sou eu, que de ouvinte me torno falante (musicante), quando as notas 

me atravessam como se eu mesmo as tivesse produzido. O músico canta o amor. Sua 

mensagem, sua musica, é uma resposta ao Outro e ele supõe ao outro amá-lo com um amor 

impossível.  

O segundo tempo se articula sincrônicamente com um terceiro. Depois do segundo 

e do terceiro, o sujeito tem a certeza que o objeto a é impossível de ser encontrado, há um 

confronto entre as duas faltas. A pulsão se detém, momento de emoção da música, o tempo 

para, há uma suspensão, numa comemoração do ato fundador do inconsciente na separação 
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primordial. A nota que desencadeia esse estado de gozo é a Nota Azul14. A nota azul toca 

no inconsciente, seu efeito é fugaz, não mediado pelo conhecimento. A música transmite o 

inaudito, mas nos abre a todos os outros significantes: sob o efeito dela, o mundo nos fala, 

as coisas começam a ter sentido, os significantes da cadeia inconsciente despertam. Pois se 

evoca o amor, para o apaixonado o mundo inteiro começa a fazer sentido. Portanto a 

música faz advir no ouvinte a questão de seu vazio fundamental, e remete à sua relação 

com o Outro primordial. Os quatro tempos assim descritos, são com efeito, lógicos, 

simultâneos, instantâneos. 

O sentimento nostálgico provocado pela música vai alimentar o desejo que nunca se 

satisfaz totalmente com um objeto. Faz ressurgir o traço de um gozo perdido de antes do 

surgimento do significante, remetendo a um gozo imemorial, impossível de ser dito e 

mesmo pensado. Comunicação aquém ou além das palavras? Pois como afirma Lacan, a 

arte não é pré-verbal, seria antes um hiperverbal. O lied, solilóquio cantado é 

particularmente representativo da nostalgia do objeto primordial, nostalgia desse estado 

fusional que existe no fundo de todo homem. 

Podemos, portanto, considerar a música como uma manifestação do inconsciente, 

uma forma de expressão do recalcado, assim como os sonhos, sintomas neuróticos e atos 

falhos. Ela possui um efeito catártico de descarregar tensões e emoções. O trabalho do 

inconsciente vai se manifestar na escrita e na performance musical, com seu ritmo de 

tensão e descarga. Assim, o compositor transmite na sua música os movimentos 

constitutivos de sua fantasia inconsciente, que vão encontrar eco na fantasia inconsciente 

do ouvinte, movimentos estes inapreensíveis pela linguagem.                        

Compreendemos assim porque E. Hanslick destaca no plano estético a fantasia e 

não somente o sentimento. O Belo estaria ligado à fantasia que não pode ser calculada. A 

fantasia ou fantasma, sabemos com Freud que é uma representação, um cenário 

imaginário, consciente, pré-consciente ou inconsciente, que relaciona um sujeito com o 

objeto, encenando de maneira mais ou menos disfarçada a realização de um desejo 

inconsciente remoto, matriz dos desejos atuais. Ela inclui o movimento pulsional, e como a 

pulsão, também tem uma estrutura de linguagem eu-verbo-objeto, produzindo efeitos 

imaginários ligados às cadeias inconscientes. Sendo ligado ao fantasma, o gozo musical é 

                                                           
14 A primeira utilização dessa expressão é atribuída a George Sand que escreve sobre Chopin: “E então a nota azul 

ressoa e eis que estamos no azul da noite transparente”. Ela traduziria um momento privilegiado de inspiração e de 

gozo. A expressão também é usada no blues e no jazz como uma nota fora da tonalidade, que faz aparecer um 

sentimento de nostalgia et de lamentação.  
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imaginário, embora tenha também um valor simbólico ligado à organização do discurso 

musical.       

Edith Lécourt (2011) considera a estrutura musical tonal como uma estrutura 

grupal, polifônica em oposição à estrutura monódica da linguagem falada. Para explicar ela 

retoma a estrutura musical que se funda no intervalo. A música só existiria em função dos 

intervalos entre os sons, são necessários pelo menos dois sons para fazer um ritmo ou uma 

melodia. Ou seja, é preciso uma relação. Claude Dorgeuille (2007, p.55) faz uma analogia 

dessa relação com o fonema na linguística. Ele chama de melodema o menor elemento 

isolável do discurso musical constituído pelo laço entre dois sons.  

Os dois ou mais sons se organizam na simultaneidade (eixo vertical), e na 

sucessividade (eixo horizontal), com todas as possibilidades de combinação, da polifonia à 

monodia, diferentemente da linguagem, que só permite uma voz de cada vez no eixo 

horizontal. O acorde qualifica-se com qualidades de consonância ou dissonância, 

estabilidade ou instabilidade, sendo que os dissonantes exigem resolução no sistema tonal. 

Quer dizer, as relações entre os sons seguem certas leis no sistema tonal. A base é a nota 

fundamental. Edith Lécourt faz uma analogia dessa estrutura grupal polifônica com a 

estrutura psíquica que também seria grupal, uma espécie de grupo interno, expressão dos 

processos inconscientes. Pois somos constituídos por identificações múltiplas e instancias 

múltiplas em conflito: Eu, Isso e Supereu. A estrutura polifônica da música oferece a 

possibilidade de exprimir a simultaneidade das vivências e das situações, em sua 

complexidade. Mas ela também faz uma analogia do intervalo entre dois sons, duas vozes, 

dois ruídos, com a relação ao pequeno outro. O intervalo seria assim uma metáfora de toda 

relação humana. Esses dois sons remetem sempre a um terceiro som ausente, havendo 

assim uma relação entre sons tocados e sons ausentes que sugere a relação entre o 

consciente e o inconsciente. O modelo musical tonal seria, portanto, metáfora do conflito 

inconsciente e do conflito entre dois sujeitos, cuja relação pode ser consonante, dissonante, 

etc... A tonalidade e a relação com a harmonia universal, Harmonia das Esferas, que estaria 

na origem da organização do mundo, de acordo com os gregos, seriam expressão do Outro 

Simbólico.  

Os códigos musicais no sistema tonal têm, portanto, um parentesco com a 

linguagem. Ambos são sistemas de sinais buscando comunicar uma significação através de 

uma dupla articulação da linguagem: a melodia (sucessividade) se desenvolve no tempo 

enquanto que a harmonia se produz na simultaneidade dos sons. Ambos são organizados 

como uma gramática, com regras de sintaxe, semântica e ritmo. O que distingue os dois 
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campos é a forma de significação. No caso da linguagem a significação é dada pela 

articulação entre significante e significado que é delimitada pelo ponto de basta. Essa 

articulação possibilita a significação fálica, que faz com que as pessoas de uma 

comunidade linguística se compreendam. Na música a significação não quer dizer 

compreender uma mensagem, mas sim fazer ressoar a sensibilidade particular de cada um, 

a nostalgia do objeto perdido. Claude Dorgeuille considera que a significação melódica, é 

produto do melodema no qual ele vê uma equivalência com o falo. Segundo esse autor, o 

melodema é o que permite determinar o fraseado de um texto musical e também sua 

interpretação. Mas a própria tonalidade poderia ser considerada o equivalente da função 

fálica, pois é ela que delimita a relação entre melodia e harmonia, determinando assim a 

significação melódica. O melodema poderia talvez ser comparado com o significante da 

linguística.          

Max Graf15, o pai do Pequeno Hans, tinha uma grande sensibilidade musical e uma 

grande curiosidade para compreender o desejo criador. Ele escreveu um livro intitulado O 

atelier interior do músico, onde afirma que a criação é um acontecimento interior. Para ele 

a fonte de toda criação musical já estaria no quarto da criança. Ele fala mesmo de um 

fantasma sonoro do músico ligado às primeiras sonoridades escutadas no passado, que 

seria imune à interdição, estaria mais próximo da coisa e teria uma relação com o recalque 

originário. Na criação musical manifestar-se-ia uma força particular do inconsciente 

através da qual o artista descarregaria suas paixões interiores transformando-as em forma 

sensual sonora. Assim descreve Mozart sua inspiração:  

Quando estou em forma, é então que as ideias me chegam em torrentes, 

naturalmente. De onde? Como? Eu não sei. Conservo aquelas que me 

agradam na cabeça, canto baixinho... Se me prendo a elas, pouco a 

pouco, vai me aparecendo como fazer um bom patê com esses 

fragmentos, de acordo com as exigências contrapontais ou dos timbres 

dos instrumentos, etc.16  

Daí porque, um compositor teria tendência a repetir certas sequencias musicais, 

certos acordes, e também porque o ouvinte teria preferência por certo estilo. Assim, a 

recorrência de certos motivos, certas estruturas musicais, seria reveladora de alguns traços 

                                                           
15 Max Graf renunciou a se tornar compositor dissuadido por J. Brahms. Foi amigo de R. Strauss, G. 

Mahler e A. Schönberg, dentre outros. Seu filho, o Pequeno Hans, Herbert Graf, paciente de Freud 

na infância, foi metteur-en-scène de obras líricas de renome internacional, dentre as quais algumas 

de Schönberg. 
16 MASSIN Jean et Brigitte: Wolfgang Amadeus Mozart, Paris, Editions Fayard, 1970, p.474. 
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do compositor. Bach, por exemplo, tinha uma compulsão para repetir certos elementos que 

não podia ser explicada pelo seu saber, nem pela técnica de composição. Era algo 

desconhecido por ele mesmo, uma manifestação de sua subjetividade. E ele odiava uma 

dissonância não resolvida. Com a sua noção de melodema Dorgeuille parece ter encontrado 

também certas estruturas na atividade criadora que se repetem independentemente da 

vontade do compositor, razão pela qual ele chega a afirmar, parafraseando Lacan, que o 

inconsciente é estruturado como uma música.   

Max Graf tentou mesmo fazer uma distinção estrutural dos estilos em função da 

força do inconsciente e das defesas contra suas manifestações:  

----No Renascimento, prevalece a arte de um Belo sereno, ligado ao bem-estar 

universal, e um equilíbrio da força vital. 

----Na Música Barroca, subsistiria um caos primitivo ainda não domado. O barroco 

quer encantar pelo excesso de emoção e de excitação. Ele visa à impressão do instante, 

buscando o êxtase, a embriaguez, a violência dionisíaca. A música barroca não se preocupa 

tanto em trazer satisfação, ao contrário, visa à insatisfação e à inquietação.  

----Na Música Clássica, os compositores dominam o inconsciente com firmeza, têm 

uma compulsão para estruturar o caos. O resultado é o equilíbrio, a unidade e a síntese. O 

pulsional é abreagido, mas contido, com gozo apolíneo. Os clássicos são os mestres da 

síntese, revelando um Eu bem estruturado. Domina na música deste período uma estrutura 

harmônica clara, lógica e bem organizada, a tensão sempre buscando a resolução e a 

unidade. A adequação entre forma sonora e força pulsional pela mediação harmônica, 

melódica e rítmica, é máxima. Com tal força estruturante o equilíbrio das obras jamais é 

destruído. A cooperação das atividades psíquicas conscientes e inconscientes é tão bem 

estabelecida, que todas as tentativas para esclarecer o mundo mais interior dos sentimentos 

são transformadas.  

----- Na Música Romântica, os compositores se liberam, deixam-se levar pelas 

pulsões, pela disposição criativa e pela fantasia. As derivas das nuanças da alma deslizam 

infinitamente de uma tonalidade a outra, a movência harmônica será infinita, a melodia 

contínua, a tonalidade diluída no cromatismo, no entusiasmo das transições e na procura do 

novo. Eles não procuram dominar o afluxo do material inconsciente, não procuram unificar 

os contrários, nem organizar as tendências. Vivem e se movem no crepúsculo das 

sensações, no indeterminado, nos elementos oníricos. Rejeitam o mundo do consciente 

como sendo frio e pobre. Querendo transpor musicalmente os mínimos estados da alma, 

modificam a harmonia, usando harmonias que deslizam suavemente uma na outra, 
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sequencias de acordes indistintos e flutuantes, assim como a enharmonia e os acordes 

alterados.                                    

Como analisar a música do Século XX? Será que podemos utilizar os mesmos 

modelos?  Podemos ainda dizer que ela sai do inconsciente do compositor para a fantasia 

do ouvinte e que desperta a nostalgia do objeto perdido? Produz ela também efeitos de 

amor como nos diz Alain D-W.? O que dizer das emoções, das fantasias, das 

manifestações inconscientes e do Eu, na música do Século XX? Podemos continuar 

definindo-a como as formas musicais anteriores ou novas definições serão necessárias? 

 

5.Seria a música contemporânea expressão do homem contemporâneo? 

 

Até pouco tempo, para fazer música, em geral o compositor tinha uma inspiração, 

imaginava uma ideia musical, um tema, que já era uma combinação de sons pertencentes 

ao mundo musical (notas de uma escala ou de um modo), que depois era transcrita 

utilizando as regras da harmonia e a notação tradicional, para em seguida ser executada por 

um ou vários instrumentos musicais. A articulação desses sons deveria seguir certas regras 

de acordo com o tipo de música: tonal, modal, atonal, tradicional, popular ou erudita. Um 

som isolado não teria sentido musical, não seria música. Os ruídos eram excluídos. Era 

preciso, portanto, que um sujeito compositor estabelecesse as relações entre os sons dando-

lhes um sentido musical, de acordo com as regras estabelecidas pela comunidade musical, 

e que essas relações também fossem percebidas por outro sujeito ouvinte. Portanto era 

preciso para ser considerada música, que fosse reconhecida enquanto tal pelo outro, o que 

corresponde aos três tempos do movimento pulsional. Como na linguagem é preciso um 

receptor para que a palavra deixe de ser um não senso, também é necessário, para que a 

música seja “compreensível”, para que o som se torne experiência musical, que outro 

sujeito compreenda e reconheça como tal. Mas a partir do século XX, sons não 

pertencentes ao mundo musical, produzidos por objetos que não são instrumentos musicais 

reconhecidos, articulados fora das regras até então estabelecidas, registrados numa forma 

de escrita totalmente diferente, foram incorporados e passaram a ser considerados como 

música.  

Se o que define a humanidade é a linguagem e fazendo a música parte da 

linguagem, ela faria parte também da própria definição da humanidade, pois toda língua 

tem uma musicalidade que lhe é própria. “A música estaria no centro da construção 

conjunta do corporal e do simbólico onde advém o ser humano” (WOLF F., 2016, p.45). 
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Podemos dizer com Francis Wolf que a música seria o triunfo da humanidade sobre a 

animalidade, e que “ali onde há humanidade, há música que procura se exprimir”(WOLF 

F., 2016, p.40). Até pouco tempo poderíamos dizer que o inverso também seria verdadeiro, 

ou seja, que não há música sem humanidade. Mas com o progresso tecnológico e as novas 

formas de música talvez agora possamos dizer que sim, há música sem humanidade.... É o 

triunfo da tecnologia e da máquina sobre o sujeito. 

Da mesma maneira que o compositor, ao fazer música, entrava nas regras da 

gramática musical (harmonia tonal), o ser humano ao falar, entra nas regras não somente 

da gramática que já existiam antes dele nascer, mas também nas regras próprias da 

musicalidade de sua língua. Isso pressupõe ter um conhecimento inconsciente tanto do 

código linguístico, quanto do código musical. O conhecimento desses códigos é necessário 

de maneira consciente na composição musical e de maneira inconsciente ou consciente no 

acolhimento pelo ouvinte, para que seja reconhecido como música.  

Como nem sempre a música contemporânea é reconhecida como música pelo 

público, isso poria em questão a definição de arte que adotei no início de nosso trabalho, 

segundo a qual arte é o que é reconhecido como tal por um grupo. Como definir então a 

música na contemporaneidade?                      

O mesmo autor já citado, Francis Wolf, propõe uma nova definição de música que 

poderia talvez incluir novas formas musicais e ultrapassar a discussão sobre quais os sons, 

quais as regras de articulação entre eles, e que instrumentos podem ser considerados 

musicais. Ele afirma que os ruídos e os sons são ligados aos seres e às coisas que os 

produzem, ou seja, eles são o sinal de que algo aconteceu: cachorro latindo, vento, motor 

em movimento, choro, chuva, nota. Um mesmo som pode ser escutado ora como música 

ora como ruído. A música, com seu encadeamento de sons, vai produzir acontecimentos 

sem coisas. A música seria então “a representação de um mundo de acontecimentos puros 

sem coisas” (WOLF, F., 2016. P.40), pois ela nos desliga da coisa para concentrarmos 

nossa atenção na relação entre os sons que são organizados de certa maneira. O Preludio 

para piano nº 15 de Chopin, também chamado Prelúdio da gota d’água, é exemplar. Foi 

criado numa noite de chuva lúgubre onde Chopin contava as gotas de água que caíam 

pesadamente no teto. “Sua composição dessa noite, era plena de gotas de chuva que 

ressoavam nas telhas sonoras da chartreuse, mas elas tinham se traduzido em sua 

imaginação e em seu canto por lágrimas caindo do céu em seu coração.» (ABROMONT, 

C., 2017). Aqui o prelúdio é bem o sinal de um acontecimento distante da coisa que o 
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provocou, gotas de água caindo no teto, transformadas pela fantasia do compositor em 

lágrimas caindo no coração. 

A música, como nos mostra esse autor, retira então a realidade dos acontecimentos, 

guardando apenas a dimensão sonora, pois as notas de uma melodia não são mais 

determinadas pela causa física. A causalidade física é substituída por uma causalidade 

imaginária, visando, portanto, a representação de um mundo imaginário, ou seja, a fantasia. 

Francis Wolf (2016, p. 45) distingue então a música enquanto arte de representar 

acontecimentos sem coisas, das artes plásticas, que ele define como a arte de representar 

coisas sem acontecimentos.  

Como enquadrar então a música de um John Cage que procura quebrar as relações 

entre os sons, e a de Pierre Henry cuja música seria o próprio acontecimento com a coisa, 

pois uma porta rangendo é o instrumento de sua composição Variações para uma porta e 

um suspiro?  

Portanto, as transformações ocorridas na música no século XX exigiriam novas 

definições da música, pois mesmo a definição de Wolf não consegue englobar todas as 

novas formas. Daí porque Kurt PAHLEN sugere como nova denominação ao invés da 

palavra música, a expressão Novas sonoridades. Mas por que não denominar Artes 

Auditivas ou Artes sonoras, essas que fazem apelo à audição, da mesma forma que se fala 

de Artes Visuais, em referência às diversas formas de arte que convocam a atenção visual?                              

Mas qual a razão de todas essas transformações? Para Furtwangler “não existe 

fenômeno sem causa”(FURTWANGLER, W., 1949, p. 170). Ele considera que o 

progresso técnico e o desvario da matéria teriam influenciado grandemente as concepções 

atonalistas. Mas que se essa evolução não correspondesse a algo que o homem moderno 

quisesse exprimir, uma modificação também na sua maneira de encarar o universo, a 

estética contemporânea não teria sido aceita por ninguém. A música contemporânea seria, 

portanto, uma expressão do homem contemporâneo... “querer realizar uma obra a partir da 

matéria não procurando a expressão humana, querer não o belo, mas o novo: eis, digamo-

lo ainda, a grande novidade que o começo deste século introduziu na história da música” 

(FURTWANGLER, W., 1949, p.157). Ele não considera que a atonalidade surgiu de 

maneira progressiva, ao contrário, teria sido uma súbita ruptura com o passado. Ele 

também não considera Wagner um precursor do atonalismo, pois em Tristão e Isolda não 

há uma nota que não seja explicada de maneira tonal. A tonalidade corresponderia para ele 

ao sentimento de vida. A “tonalidade e perspectiva devem, uma e outra, a sua invenção ao 

mesmo sentimento de vida expresso em duas artes diferentes.” (FURTWANGLER, W., 
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1949, p. 162). Corresponde de certa maneira aos dados biológicos da natureza humana, 

alternância de tensão e descontração, que representa o ritmo da própria vida que não é 

outra coisa senão o ritmo da pulsão. A tonalidade teria uma significação quase orgânica.    

Na música do século XX, os códigos se quebram, o efeito não é o mesmo. Quebra-

se a sensação, o sentimento, a fantasia. Ela provoca, muitas vezes, um sentimento de 

perplexidade e de estranheza, uma incompreensão, uma interrogação ou um mal-estar. 

Agora frequentemente é necessária uma legenda, uma explicação racional para a 

“compreensão” de uma significação, pois a significação melódica dificilmente é percebida. 

 

6-  Principais correntes musicais do século XX: 

 

O Atonalismo corresponde à dissolução do sistema tonal como base da composição. 

Uma música atonal não contém nem tom, nem modo, nem nota com um papel privilegiado 

em relação às outras. A tônica deixa de ter uma importância particular, deixando de ser 

polo de atração. Cria-se assim uma nova lógica sem hierarquia entre os sons.  

Se aceitamos a analogia feita por Edith Lécourt segundo a qual o intervalo entre 

dois sons, duas vozes, dois ruídos, é uma metáfora das relações humanas, não podemos 

deixar de perceber  nessas novas formas de relacionar os sons, uma projeção das mutações 

do laço social em nossa época, onde predomina a tendência a relação horizontal, sem levar 

em conta a hierarquia.  Sem a tonalidade não haveria referencia a um grande Outro 

simbólico, não haveria mais conflito entre notas tocadas e notas ausentes que remeteriam 

ao conflito consciente/inconsciente, nem referência a um terceiro representante da lei.  

A principal corrente representando o atonalismo foi o Dodecafonismo, que 

estabeleceu um novo sistema de organização dos sons substituindo as antigas regras da 

tonalidade por uma total igualdade dos doze sons existentes em nosso antigo sistema tonal. 

A música dodecafônica quis romper também com a repetição de estruturas que era uma 

maneira de afiliar a obra à um estilo,  à uma corrente histórica. A repetição contribuía para 

criar a unidade da obra na música tonal e constituía um elemento indispensável. Era 

também o que revelava traços do compositor, o retorno do recalcado. 

A quebra das antigas regras também vai se revelar na Música Aleatória onde o 

autor rejeitando a fixidez, introduz o acaso e o imprevisível ora na composição ora na 

execução. Ou na Obra Aberta que não tem forma fixa com início e fim, podendo ser 

executada em qualquer ordem, cabendo ao intérprete a escolha do direcionamento, várias 

trajetórias sendo possíveis. As relações aleatórias entre as notas não deixam de remeter à 
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fragilidade das relações entre as pessoas, às relações líquidas ou descartáveis, descritas por 

Zygmunt Bauman. E quanto à compreensão, implicaria uma lógica fora da significação 

fálica, ou seja, uma significação particular que poucos compreenderiam, não sendo 

accessível à comunidade.  

A Música Concreta, que grava sons da natureza, da vida concreta,  tais como 

barulho de trem, gota d’água, trote de um cavalo, buzina de um carro, sai do concreto, sai 

da realidade, para se tornar abstrata, contrariamente à música clássica que se origina de 

maneira abstrata na mente do compositor para depois se materializar concretamente no 

concerto. Aqui, qualquer objeto sonoro é transformado em objeto musical. A música traz a 

realidade do acontecimento para o concerto. O campo musical perde os limites torna-se 

impossível defini-lo. A música concreta transforma-se em Música Acusmática17 ou 

Eletroacústica por processamento eletrônico a partir de cortes e colagens, sendo tocada em 

altofalantes, dispensando o intérprete. Assim ela evita a referência a causas instrumentais e 

a significações musicais preexistentes. Ela nega não somente o instrumento, mas também o 

condicionamento cultural. A inspiração não parte do inconsciente do sujeito, muitas vezes 

é composta por experimentação ou o compositor a encontra por aí, não é um sujeito músico 

quem apresenta, nem sai de um instrumento musical reconhecido. É uma música 

dessubjetivada. 

A música eletrônica produz-se desde as origens por via eletrônica, eliminando as 

limitações inerentes ao antigo sistema musical, limitações em relação às leis da 

composição, em relação aos instrumentos e à propria escrita, prescindindo também do 

compositor e do intérprete, todos os sons podem ser criados em laboratório. Na música 

eletrônica, as convenções musicais anteriores desapareceram. Os doze sons estabelecidos 

desde a Idade Média são ultrapassados, o semitom é fracionado, produzindo uma variação 

quase inesgotável de sons.  

Em consequência desta multiplicação de sons, a antiga escrita perdeu o sentido, foi 

necessário criar novas formas de notação, a matemática sendo muito utilizada, de maneira 

muito consciente, não mais como uma prática escondida. Cada compositor cria a sua, o 

que põe em risco a transmissão para as gerações posteriores. D’après Maria João Pires, “... 

nous sommes à la veille de la disparition complète de la transmission musicale, de son 

                                                           
17 Essa palavra vem do grego Akousma, que significa ‘o que se ouve’. O termo ‘acusmática’ tem origem com 

Pitágoras que assim designava as aulas que dava escondido atrás de uma cortina para que seus discípulos se 

concentrassem apenas no que falava e não nos gestos. Daí o termo de música acusmática, essa que se escuta 

sem se ver a fonte. A dimensão do olhar é retirada da execução musical. 
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savoir-faire, de son renouvellement.” (WOLF, F., 2016, p. 45)  Se não há intérprete, as 

indicações de dinâmica da interpretação (piano, pianíssimo, forte, etc.) também perderam o 

sentido. As diferenças culturais tendem a desaparecer. Esse tipo de música só pode ser 

fabricada em estúdio com a utilização de muitos aparelhos (cockpit, botões, luzes 

intermitentes, controles remotos, num mundo técnico, frio, infalível e impessoal, podendo 

ser reproduzida inúmeras vezes sem falhas.  

Na Música conceitual, cujos representantes são Jonh Cage e K. Stockhausen, a 

música torna-se secundária para ilustrar uma idéia. A ideia tem prioridade em relação 

à aparência ou à materialidade. Considerando os conceitos como a verdadeira matéria da 

arte, os conceituais estariam atribuindo à linguagem o papel fundamental da criação 

artística. Já não haveria, então, a necessidade de que a obra fosse construída pelas mãos do 

artista: a arte estaria na concepção das ideias e não na fabricação propriamente da obra em 

si.  

A Música Espectral é baseada na descoberta da natureza do timbre musical e na 

decomposição espectral do som. Tristan Murail e Gérard Grisey são os principais 

representantes. Para eles a música é essencialmente ligada à harmonia, mas eles se referem 

a uma nova harmonia descoberta com a ajuda da ciência: a harmonia frequencial que é 

distante da harmonia tonal. Os compositores espectrais querendo reatribuir à harmonia a 

força que tinha perdido desde o abandono da tonalidade, reintroduziram hierarquias, 

atrações, direcionalidade, criando uma nova retórica musical, com a ajuda do computador, 

buscando romper com a hegemonia serial. Na música serial o material eram as notas para 

combinar e os parâmetros para configurar, enquanto que para os compositores espectrais o 

material vem da física dos sons: eles querem trabalhar do interior da matéria até o átomo, o 

parcial de frequência, com sons infinitamente pequenos e microintervalos.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tristan_Murail
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Grisey
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7 - COMO COMPREENDER A MÚSICA DO SÉCULO XX? 

 

Portanto, o objetivo da música no século XX não parece mais ser o de produzir o 

belo, parece que ela não se preocupa mais em agradar, ou despertar o sentimento e a 

fantasia no ouvinte. Será que poderíamos ainda considerar a música contemporânea como 

manifestação do inconsciente, expressão do recalcado? Considerando que o prazer auditivo 

é a excitação de uma zona erógena, Dorgeuille (2007, p.71) se pergunta a propósito dessa 

música que incorporou o ruído, qual lugar teria sido atribuído a esta zona na estruturação 

do sujeito, que acontecimentos teriam provocado essa modificação?  

O frenesi inovador dissolve o sistema tonal, abandonando o princípio do prazer 

com suas noções de relaxamento e tensão. A antiga lógica de composição se dissolve, 

criam-se várias lógicas novas, com novos modos de relação entre as notas não submetidos 

à tonalidade, uma nova ordem não mais da harmonia, da ordem fálica, mas uma ordem 

digital ou às vezes puramente matemática. Não há mais hierarquia entre as notas, nenhuma 

terá mais uma importancia particular, reproduzindo de certa maneira a rejeição da 

autoridade e da hierarquia em nossas sociedades atuais e a consequente fragilidade do laço 

social. Além disso, a arte deve desprezar a fantasia e revelar a realidade da vida, tal como 

recomendava aliás o manifesto futurista. Com os instrumentos ruidistas a realidade, ou 

seja, os acontecimentos são trazidos para o concerto: a porta rangendo, caçarolas, o 

crepitador, silvador, trovoador, rugidor, etc., mas sabemos que atualmente mesmo a noção 

de realidade é questionável com o virtual. 

Retirada da fantasia e da inspiração da composição, que passa a ser assujeitada ao 

cérebro e ao cálculo matemático. Nas origens o cálculo matemático era submetido a uma 

lei universal, agora é uma lei individual. Segundo K. PAHLEN, o compositor não poderá 

mais dizer como fez Beethoven na capa de sua Missa Solene: “vindo do coração, que 

chegue ao coração”. Agora seria mais adequado dizer: “Vindo do cérebro, que chegue nos 

cérebros” (PAHLEN, K.,1972 p. 83), pois os sons são excessivamente calculados 

consciente e matemáticamente. O ruído que antes era marginal, sem sentido, algo a ser 

eliminado, torna-se central, é elevado ao estatuto de objeto musical, revelando também 

uma inversão de valores. Luis Gámez (GÁMEZ, 2012, p. 41) fala do ruído enquanto morte 

dos afetos, expressão de uma arte consciente, calculada e científica. Mas sendo morte dos 

afetos, o ruído é também a morte do sentido, e sem sentido, não há sujeito. A loucura do 

progresso não para, suas consequências são imprevisíveis, e mesmo os ruídos quotidianos 

já estão ultrapassados com a música eletroacústica e as novas técnicas de processamento e 
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de síntese, que agora podem fabricar qualquer som. Muitas composições já são produzidas 

através de aparelhos, ela é encontrada fora, é um acontecimento exterior, não vem do 

atelier interior do músico. 

A arte em geral e, portanto, também a música, parece ter perdido seu caráter 

sagrado, sua aura, seu mistério, tudo é desvelado e com a reprodução está agora também 

na mídia, fora dos museus e das salas de concerto. Com as impressoras tridimensionais, a 

unicidade nas artes plásticas perde o sentido, não se poderá mais distinguir a reprodução do 

original. A música, excessivamente calculada, passa a se preocupar demais com o 

progresso, com a inovação, com a provocação e com a originalidade. Parece que o 

progresso jamais se confronta com o impossível em sua procura frenética de preencher a 

falta inerente ao ser humano. 

Mas não parece que somente o progresso técnico e o desvario da matéria teriam 

influenciado essa revolução musical. Muito provavelmente os grandes acontecimentos do 

século tiveram um grande peso nessa mutação subjetiva da qual a música seria uma forma 

de expressão. Duas grandes guerras que trouxeram um grande sofrimento às gerações que 

as sofreram, grandes traumatismos difíceis de elaborar. Não é sem razão que Adorno 

comentou muito apropriadamente, logo depois da segunda guerra que depois de Auschwitz, 

escrever poesias seria uma barbárie (Prismes: Payot, 1986). Além disso, a tendência ao 

individualismo que se iniciara com o romantismo, toma outro rumo com o neoliberalismo, 

a mercantilização da arte e o progresso científico, favorecendo agora particularmente a 

exclusão do sujeito, não somente da ciência mas também das atividades artísticas. 

Muitos já observaram que a música contemporânea é frequentemente utilizada no 

cenário de filmes de horror e de suspense. A estranheza dos sons desconhecidos e 

misteriosos é frequentemente usada para criar o clima de medo junto ao público. Um 

exemplo disso é o filme Shining de Stanley Kubrick, cuja trilha sonora foi composta 

por György Ligeti e Krzysztof Penderecki. Porque isso acontece? Será que desperta o 

terror porque reproduz acontecimentos traumáticos do passado? Seria essa forma de 

música repetição inconsciente de acontecimentos traumáticos? Reação à barbárie das 

guerras, do holocausto e da bomba atômica, disfarçada de progresso? E aqui repetimos a 

pergunta que já surgira no passado em relação à tragédia e ao sublime: como explicar que 

manifestações de horror e de terror suscitem deleite e prazer ao ponto de querermos repeti-

las, reproduzi-las ou apreciá-las? Por que repetir na manifestação artística o horror do 

trauma, por que mostrar a realidade nua e crua sem ilusões nem fantasias? Como 

compreender a frase pronunciada por Karlheinz Stockhausen alguns dias depois da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick
http://www.imdb.com/name/nm0509893/
http://www.imdb.com/name/nm0671678/
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destruição das torres gêmeas: “Isso que acabamos de assistir é a maior obra de arte 

realizada no mundo”? Frase que em seguida negou ter pronunciado. 

A psicanálise pode, com certeza, nos ajudar a responder a essas questões. 

Observando na clínica, após a primeira guerra mundial, uma multiplicação de casos de 

neurose ligados a um acontecimento violento, os psicanalistas sentiram a necessidade de 

compreender o que acontecia. Esse assunto foi tratado no 5º Congresso Internacional de 

Psicanálise em Budapeste, que aconteceu em 28 e 29 de setembro de 1918, e cujas 

contribuições foram publicadas com o título La psychanalyse des névroses de guerre. 

Freud denominou essa sintomatologia de Neurose Traumática. O retorno repetitivo do 

acontecimento violento em sonhos fez com que ele questionasse a noção de sonho como 

realização de um desejo, levando-o a introduzir a noção de pulsão de morte, cuja tarefa 

seria a de rebaixar a tensão do organismo ao grau mais baixo possível. Ora, normalmente, 

baixar a tensão, ou seja, descarregar a tensão, seria a satisfação da pulsão pelo princípio do 

prazer. Mas a tensão mínima, ou a ausência de tensão corresponderia à morte. Nessas 

neuroses observava-se uma hipermnésia (excesso de lembranças) envolvendo o 

acontecimento. O traumatizado não conseguia esquecer a cena traumática, que ficava 

sempre voltando, de maneira repetitiva e incontrolável pela vontade, diferentemente das 

neuroses de transferência, onde se observava uma amnésia em relação ao acontecimento 

traumático. 

Denomina-se em geral traumatismo, o impacto psíquico de um acontecimento que 

marcou dolorosamente a existência de alguém, e que desorganiza o funcionamento 

psíquico, em seu narcisismo, com perturbações da identidade e distúrbios da subjetividade. 

Em Além do princípio do prazer Freud (1976) vai definir o traumatismo como um afluxo 

de excitações demasiado intensas que põe fora de jogo o princípio do prazer. O sujeito 

revive intensamente o acontecimento, tentando ao mesmo tempo dominá-lo, o que Freud 

denominou compulsão de repetição. Quando essas excitações são mais intensas do que o 

Eu pode suportar provocam uma ferida narcísica que o desorganiza e faz regredir. Se muito 

precoce prejudica até a aquisição da linguagem. A regressão narcísica implica um retorno 

às pulsões do Eu em detrimento das pulsões eróticas e do investimento libidinal, que 

impulsionam o indivíduo para a reprodução e à unificação. Mas como somos destinados a 

morrer, há um laço com a morte e com a sucessão de gerações, para que outras surjam. A 

compulsão de repetição é, portanto, a expressão da pulsão de morte. Lacan acrescenta que 

no caso da neurose traumática, o real reaparece. Isso significa que a lembrança do ruído 

que perturbou, do barulho assustador, do bombardeio, da bomba ou do trauma sofrido se 
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reproduz num sonho, num devaneio ou na música, como aqui tentamos mostrar, revelando 

o além do princípio do prazer, que Freud indica como sendo a pulsão de morte.                

Na neurose de transferência, o acontecimento traumático é recalcado, liga-se a 

outras representações integrando-se à fantasia. Os sintomas neuróticos correspondem ao 

retorno do recalcado, que foi transformado e reelaborado pela fantasia. Na neurose 

traumática, ao contrário, a cena de horror permanece tal qual, sem recalque, introduzindo 

um corte radical na vida do sujeito, antes e depois do trauma. O real não representado nem 

verbalizado mantém o acontecimento em estado de corpo estranho, mantendo o estado 

traumático. O acontecimento não é integrado à cadeia significante do sujeito, não adquire 

significação no inconsciente.  

Na neurose de transferência, a fantasia faz a mediação entre o sujeito e o objeto, ou 

entre o sujeito e o acontecimento real, de maneira que o acesso à realidade do mundo se faz 

através da fantasia. Na neurose traumática, o sujeito vai ter acesso à realidade sem a 

mediação da fantasia. O acontecimento não se prende à fantasia, vai ficar isolado, 

induzindo a sintomatologia traumática. A integração desse novo elemento supõe uma 

reorganização completa da estrutura do sujeito, uma nova leitura de sua história e de sua 

relação com o mundo. Os traumas particularmente terríveis como as guerras, torturas, 

exterminações, assim como perversões dos ideais coletivos, submetem o sujeito a um além 

impossível de ser representado, chegando mesmo a provocar a destruição dos ideais 

coletivos.  

A compulsão de repetição, conceito formalizado por Freud em Além do Princípio 

do Prazer, tornou-se um conceito chave da teoria freudiana, porque corresponderia a uma 

repetição do trauma original ligado ao surgimento do sujeito na linguagem, traumatismo 

original estrutural. Para Lacan, o ser humano por ser um ser de linguagem, porta em si o 

trauma da língua porque a palavra não pode dizer tudo, implica uma perda, deixando um 

buraco no real que nada pode preencher.  

Parece-me que no caso da música contemporânea, haveria uma tendência 

compulsiva a repetir situações traumáticas penosas para o sujeito, o que explicaria por que 

a arte buscando o princípio do prazer pode estar a serviço da pulsão de morte. Repetição 

dos ruídos da guerra, da bomba atômica e dos acontecimentos traumáticos do século XX. E 

explicaria também porque alguém sairia de casa para ver ou ouvir a representação de uma 

cena violenta. E porque a arte vai mostrar a realidade nua e crua. É que a música não sai 

mais da fantasia recalcada do compositor, mas sim do trauma do compositor que entra em 

ressonância com o trauma do ouvinte. Tentativa de evitar ou dominar a angústia e o 
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sofrimento provocados pelo acontecimento, mas ao mesmo tempo manifestação da pulsão 

de morte. A função da repetição do traumatismo seria a de tentar evitar a situação de 

perigo, que é sempre o da castração ou Morte. 

Gilles Boudinet confirma de outro ponto de vista a tendência da música do séc. XX 

de estar a serviço da pulsão de morte. Retomando Niescthe em O nascimento da tragédia, 

ele explica (BOUDINET, G., 2015, p.10-11), que a polaridade entre Apolo e Dionísio 

sustentaria a construção cultural do humano dando sentido aos conflitos que o fundam. A 

mudança nesse equilíbrio afetaria o próprio sujeito humano. Até antes do século XX a 

polaridade apolínea predominava, porém, a virada da modernidade em pós-modernidade 

promoveu uma inversão que pode ser observada na música. Agora prevalece o polo 

dionisíaco. E ele se pergunta se a pós-modernidade não estaria recusando a herança do 

humanismo que fundou o homem fazendo surgir nas ruínas a figura antitética de Thanatos. 

Não estaria a potencia progressiva da ciência correndo o risco de se tornar uma 

empresa de autodestruição da humanidade? Não somente da vida em si, mas do que há de 

humano no humano? A bomba atômica já foi uma amostra bastante significativa. Se a 

transgressão e a ruptura das regras estão se tornando banais, será que isto não revelaria 

uma decadência da civilização? Estaríamos retornando a uma sociedade sem regras, de 

antes da constituição do simbólico? A uma civilização do ruído, ao invés da linguagem, 

onde o objeto artístico pode ser encontrado no lixo, pode ser um dejeto... Onde o estranho e 

o feio vão substituir o belo? Retorno a antes da estruturação simbólica da cultura?  

 

 

 

 

8 – Os efeitos do trauma na música: 

 

A manifestação da pulsão de morte, repetição do trauma, podemos encontrar em 

Schönberg, que querendo se liberar do esperado da lógica consciente, com a ilusão de que 

só assim poderia expressar claramente seus afetos, achou que o caminho era se liberar das 

cadeias tonais. Abandonando a tonalidade, abandona também o princípio do 

prazer/desprazer, de tensão/relaxamento, considerado por Rameau um princípio natural, e 

por Furtwangler, quase orgânico. Expressar o máximo possível era talvez o objetivo da 

corrente expressionista e também do próprio Schönberg. Mas será possível esclarecer o 

inaudito que é próprio não somente da música, mas de qualquer forma de linguagem?  
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Sua composição Erwartung música atonal, verdadeiro mergulho nas profundezas 

do inconsciente, narra a história de uma mulher que enquanto espera seu amante, avança na 

floresta. Totalmente desorientada e delirante, termina por tropeçar no corpo do amante, que 

se supõe ter sido morto por ela mesma. Repetição de um trauma pelo qual tinha passado 

pouco antes o compositor, traição da esposa com um amigo que depois se suicidou, e que o 

levou a considerar o amor como destinado à destruição. O próprio Schoenberg tinha 

ameaçado se suicidar em 1908. Música dissonante, instável e inquieta, rica em 

cromatismos, ao que se acrescenta uma desintegração da sintaxe da linguagem (voz que 

varia entre chôro, cochicho e raiva) e grandes variações rítmicas que favorecem a 

expressão da ansiedade e do pesadelo. Angustia e morbidez irradiam do texto e da música. 

Música e texto são organicamente ligados, Schoenberg segue o texto palavra por palavra, 

sentimento por sentimento, numa verdadeira osmose entre os dois. Já estava aí em germe o 

Sprechgesang (desestruturação da prosódia) que vamos encontrar em Pierrot Lunaire. 

“Uma música de acompanhamento de filme policial!”(PRESSNITZER, G., 2009). O 

livreto foi escrito por Marie Pappenheim, jovem médica apaixonada pela psicanálise, 

parente afastada de Berta Pappenheim (Anna O, paciente de Freud). 

E, em Stockhausen que, seguindo o caminho do serialismo integral, considerava 

que, tendo estabelecido os princípios da série e da transformação, a peça compor-se-ia 

sozinha. A ciência excluindo o sujeito, pois a música quase prescinde do compositor, é 

composta pelo computador, utilizando cálculos matemáticos ao extremo. Ele compõe uma 

peça Estruturas (1954) com seis estruturas que se seguem e às vezes se combinam. O 

início periódico é constituído por um acorde de quatro vozes, repetido 142 vezes, e depois 

mais 87 vezes, de acordo com a série de Fibonacci.                

Em Pierre Schaeffer, a música é a própria coisa, o próprio acontecimento. Ela é 

encontrada por aí, é gravada, e os sons e ruídos são recortados e colados, sendo depois 

apresentada sem intérprete. Ignora referencias e significações pré-existentes, renega os 

instrumentos e condicionamentos anteriores levando a situações onde o sujeito é levado a 

um interesse que comporta certa estranheza. O Martelo sem mestre é totalmente 

determinada pelo cálculo matemático. Traz o ruído e a realidade para o concerto através de 

composições como: Desconcertante ou estudo dos tornos, Patética ou estudo das 

caçarolas, etc...  

Podemos também compreender como Ligeti soube tão bem expressar o terror em 

sua música de Shinning, sabendo que viveu sua infância sob o nazismo e a juventude foi 

marcada pelo stalinismo. 
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Em Parciais, uma das composições de Grisey, música que decompõe antes de 

compor, repetindo de certa maneira a cisão do átomo na origem de bomba atômica e a 

fragmentação da pulsão de morte. Essa música se caracteriza por uma lentidão hipnótica e 

uma obsessão pela continuidade, pelo transitório e pelas formas dinâmicas. 

Quanto a Jonh Cage, segundo Vladimir Safatle (2011), sua renuncia às normas 

gerais de organização funcional e recusa da harmonia também revelam uma tendência à 

pulsão de morte. Ele apresenta os sons num fundo de silêncio, no meio de espaços vazios, 

impossibilitando a relação entre eles. Sua recusa da harmonia era para não mais utilizar 

noções tais como: progressão, tensão e resolução, antecedente e consequente. Ele faz uso 

deliberado do acaso, da indeterminação e da indistinção, entre som estruturado e barulhos 

da vida, abolindo a diferença entre material musical e material sonoro. Qualquer som seria 

considerado música. O piano preparado18 anula sua função harmônica em favor da 

percussão, transformando assim sua sonoridade que é particularmente ligada à tonalidade. 

Parece que ao se deparar com a câmara anecóica ele reencontrou o meio sonoro da vida 

intrauterina: ruídos corporais, batimentos cardíacos, passagem do sangue nas veias, num 

fundo de silêncio. Situação que tentou reproduzir com sua composição 4’33, em três 

movimentos: sentar na frente do instrumento, cronometragem de 4’33 e encerramento. A 

composição deveria revelar aos ouvintes os ruídos do mundo num fundo de silêncio. 

Ofélia, outra de suas composições é totalmente desarticulada: profusão de pausas, frases 

curtas, cortadas, arpejos, sequências de oitavas, glissandos, pequenas repetições e 

modulações como se fosse composta por dejetos, fragmentos de gramática musical. 

Destruindo a gramática ele tenta liberar o som da relação. Safatle (2011) considera a obra 

de Cage como um verdadeiro processo de destituição subjetiva, um retorno a antes da 

estruturação simbólica da cultura. Sua composição seria a manifestação de uma 

despersonalização, ou mesmo dissolução do Eu, pois este não exerce mais sua função de 

síntese e de unidade.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Piano no qual foi colocado entre as cordas, martelos ou abafadores, objetos tais como moedas, parafusos, garfos, 

facas, borrachas ou outros com o objetivo de produzir efeitos sonoros diferentes.  
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9 – A música vocal do século XX: 

 

Vimos que o que define a humanidade é a linguagem, e que a música sendo 

intrínseca à linguagem, também faria parte da definição da humanidade. Vimos também 

em capítulo precedente, como o ser humano entra na linguagem que já preexiste antes dele. 

As origens do canto e da linguagem estão no grito, que a mãe interpreta como sendo uma 

dor provocada por um objeto hostil desagradável, um meio Outro, dor que precisa ser 

aliviada. Essa interpretação vai aos poucos organizando os sons e os gritos emitidos pelo 

bebê, transformando-os em melodia primeiramente, segundo as regras da gramática 

musical (estrutura harmônica com tonalidade dominante, tônica e ritmo) e em palavra, 

segundo as regras da gramática linguística. O canto e a linguagem são, portanto, gritos 

domados, organizados e submetidos à lei simbólica. Mas como surgiu a linguagem para a 

espécie humana?  

Existem muitas teorias que tentam explicar as origens da linguagem. A primeira 

delas é a explicação religiosa. Deus, na criação do mundo, teria dado a Adão a capacidade 

de nomear tudo o que existia. Num primeiro momento cada palavra teria tido um 

significado único, e a palavra diria, portanto exatamente o que era a coisa, não haveria 

equivocidade. A diversidade posterior das línguas seria explicada pelo mito de Babel. 

Conta o mito que os primeiros homens tinham uma única linguagem, mas ficaram 

ambiciosos e começaram a construir uma torre até o céu. Deus teria ficado ofendido com a 

audácia e como punição havia confundido as linguagens, dividindo a língua única em 

várias, fazendo com que ninguém mais se entendesse. Os construtores se dispersaram nas 

línguas diversas, a obra ficou para sempre inacabada.  Desde então o nome da cidade, 

Babel, ficou conhecido como sinônimo de confusão. Cada língua passou a ser apenas um 

fragmento de uma linguagem maior, dessa primeira linguagem única, e estaria eternamente 

na nostalgia do Um primordial e mítico, procurando reencontrar a língua pura de antes de 

Babel, aquela língua que diria tudo, através, por exemplo, da tradução ou ... do canto, pois 

as palavras também não mais corresponderiam à coisa, elas se tornaram equívocas, 

duvidosas, inexatas. Mas em cada língua permaneceria inscrito seu mito de origem, o traço 

dessa língua primordial única recalcada. Estaria ele situado na música da linguagem, na 

prosódia?  

Mas esse mito de Babel pode ser também uma metáfora das origens do sujeito, da 

divisão subjetiva, o momento em que o humano é tomado na articulação Simbólico, 

Imaginário e Real, quando entra numa determinada língua e não em outra, começa a 
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compreender uma língua particular e não outra. E, entrando na língua materna, foraclui as 

sonoridades das outras línguas. 

Para o filósofo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), a linguagem humana teria 

evoluído gradualmente, a partir da necessidade de exprimir os sentimentos, até chegar a 

formas mais complexas. O aparecimento da fala teria origem nas manifestações das 

paixões. As primeiras línguas teriam tido um caráter apaixonado e cantante. A fala 

primitiva teria a fluidez, o ritmo, os acentos e a harmonia do canto. Se o canto precedeu a 

fala, seria ele a primeira forma de música. E aqui reencontramos Freud quando faz uma 

comparação entre filogênese e ontogênese. 

O canto pode ser pura música, gozo da voz, ou pode utilizar a palavra e transmitir 

mensagens, ou as duas coisas podem se confundir. Sendo o canto música, ele é composto 

de sons que não possuem qualidade própria, só tomam sendido numa relação com outros. 

Ele tem origem no sopro que emana do corpo e se transforma em som, a sucessão sendo 

convertida em sentido, tanto musical quanto linguístico. A música da fala, também 

chamada prosódia ou entonação, é uma maneira particular, própria de cada um, de colorir 

as palavras, dando indicações sobre o sentido e informando sobre o estado emocional do 

falasser. Ela nos diz se estamos tristes, contentes, excitados, cansados, com raiva, 

impacientes... As emoções são muito mais transmitidas pela música do que pela letra. É a 

música da voz que transmite o desejo e a demanda do Outro. 

O exercício do canto no adulto seria uma elaboração artística sublimada das 

primeiras trocas sonoras, expressão da nostalgia das origens que se enriqueceu com toda a 

história afetiva do sujeito. Cantar é aprender a dominar e gozar das vocalizações como 

expressão de todas as emoções humanas. Quanto mais belo e harmoniosamente se canta, 

mais haverá um efeito incantatório, e mais próximo se estaria dessas primeiras trocas. Mas 

sendo o canto também comunicação com o Outro, convite à troca, quanto mais perfeito, 

melhor expressaria o desejo. Desde o primeiro grito ao canto mais sofisticado no adulto a 

sexualidade está implicada. Pois o instrumento é a voz, objeto a, objeto pulsional, que sai 

do corpo, e mais precisamente da boca, zona erógena, sendo, portanto atividade erotizada.               

As origens míticas do canto e da poesia são comuns. As musas que encantavam os 

deuses do Olimpo são inspiradoras do canto, da música e da poesia. Euterpe era 

considerada como a musa da poesia lírica e da música ao mesmo tempo. Foi com a lira de 

Orfeu, filho de Apolo, que surgiu o canto orfeônico. Os poetas cantavam as proezas dos 

deuses acompanhados com uma lira. As sereias, personagens da mitologia grega eram 
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consideradas cantoras e músicas excepcionais que seduziam os marinheiros, fazendo-os 

perder o senso da orientação, com a magia de seus cantos, liras e flautas. 

A música grega em suas origens era primitivamente vocal e, sobretudo coral. As 

obras dos poetas, Odes e Tragédias, eram compostas para serem cantadas. A melodia era 

influenciada pelo acento tônico, o ritmo era regido pela métrica da poesia. A variedade da 

entonação e, portanto, das emoções, era dada pelos modos musicais (escalas de notas que 

se diferenciam pelo encadeamento de seus intervalos). Na música modal, uma harmonia se 

distingue da outra, não somente pela escala característica, mas também pela utilização de 

formas melódicas que atribuem um acento modal a certas notas particulares da escala. Os 

gregos associavam uma emoção a cada modo: um representava alegria, outro nostalgia, 

outro angústia. O modo menor era mais melancólico e nostálgico, o maior mais alegre, o 

mixolídio mais adaptado às lamentações.  Platão e Aristóteles atribuíam a cada modo um 

caráter moral ou ethos. Eles davam grande importância ao ensino da música, e julgavam 

que uma das funções do teórico político era identificar os estilos de música que poderiam 

contribuir para um estado bem organizado. O artista era ao mesmo tempo músico, cantor e 

poeta. Com o tempo, música, canto e poesia se separam. 

O canto nunca é exibido sozinho, em geral é acompanhado pela música. Como se 

estabelece essa relação entre texto e música? A música teria a função apenas de 

acompanhar um discurso para pô-lo em evidência ou ao contrário, é o discurso que teria a 

função de por em evidência a música?  

Segundo Harnoncourt (1984), até 1600 fazer música era musicalizar poesias. Mas 

era a atmosfera da poesia que influenciava diretamente a expressão musical, pois mal se 

compreendia o texto uma vez que várias vozes cantavam ao mesmo tempo com palavras 

diferentes. Essas composições polifônicas sem o texto, foram em seguida adaptadas para os 

diversos instrumentos servindo então de repertório para a música instrumental. As vozes 

foram aos poucos substituídas pelos instrumentos. Por volta de 1600, a paixão pela 

antiguidade deu aos músicos a idéia de fazer do discurso o fundamento da música, 

levando-os a reanimar as tragédias antigas. Foi uma grande transformação. A música 

tornou-se dramática, eloquente, com vocalizações e ornamentos de todos os tipos, 

reforçando a expressão verbal: um texto ou diálogo com uma voz era musicalizado 

seguindo o ritmo e a melodia do discurso, o que o tornava muito mais compreensível e 

mais expressivo. A música ficaria em segundo plano enquanto discreto apoio harmônico. 
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Essa nova forma musical se chamou então Monodia19. Esse canto falado comportava 

também o movimento corporal para reforçar a expressão dramática. Daí por diante, 

conversas e discussões entre as pessoas eram postas em música.  

E Monteverdi foi o primeiro a integrar o novo estilo, desenvolvendo essa idéia do 

canto falado associado ao gesto em seus madrigais. Procurando uma expressão musical 

para cada palavra e cada sentimento, ele introduziu o estilo concitato (notas repetidas) para 

expressar o sentimento de grande agitação, estilo que traz para a música o gesto, o 

elemento corporal, dramático. A expressão verbal assim reforçada deu origem não somente 

ao recitativo e ao estilo barroco, mas também à ópera e até à sonata com a transposição de 

figuras do vocabulário musical vocal para a música instrumental.  

Cada compositor ou cada escola terá em seguida uma forma particular de relacionar 

texto e música:  

Bach em sua obra integrou muito bem o componente retórico ao contraponto. 

Música e texto estão intimamente ligados. “Se suas competências e seus interesses cobriam 

todos os domínios imagináveis da criação musical, a retórica constituía um dos pontos 

centrais da construção de todas as suas obras”20). Ele reaplicou no canto o repertório de 

figuras instrumentais que já tinham sido vocais, mas privilegia o sentido musical em 

relação ao sentido das palavras. Logo em seguida, no período clássico muitas obras 

instrumentais eram inspiradas na retórica da linguagem. 

O Bel Canto, técnica de canto fundada na pesquisa do timbre, técnica preferida na 

ópera europeia, nasceu da melodia acompanhada no século XVII, e vai se opor ao canto 

polifônico da Idade Média e do Renascimento centralizando-se na melodia e no 

virtuosismo vocal.                                  

No período romântico, o lieder de Schubert, Erlkönig é um belo exemplo de fusão, 

conjunção perfeita entre letra e música. O acompanhamento musical figura o cenário 

descrito: o galope do cavalo, o perigo e a inquietação. As vozes e entonações mostram um 

estilo narrativo, enquanto que os sons do piano refletem o sentido do texto, projetando os 

sentimentos descritos e expressos pelo cantor. Os lieder de Robert Schumann duplicam a 

voz do cantor, são canções sem palavras embora com palavras. A letra da poesia seria 

secundária em relação à música. Wagner unia organicamente o texto e a música, repetindo 

com duas formas diferentes a mesma idéia (leitmotiv). A música toma o lugar da figuração. 

                                                           
19 Na evolução da polifonia da Idade Média, uma voz, uma melodia principal emerge acompanhada pelo 

baixo, a Monodia, que está na origem de formas musicais como a ópera, o oratório e a canção. 
20 HARNONCOURT N., 1980 
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No século XX, no entanto grandes modificações acontecem. A dimensão dramática 

da música é abandonada. O livrepalavrismo e o ruidismo, heranças do futurismo, terão 

grande influência nessas transformações. De acordo com o livrepalavrismo, as palavras 

não deveriam mais seguir a ordem da sintaxe, elas deveriam ser usadas em liberdade 

podendo mesmo ser deformadas, os verbos seriam empregados somente no infinitivo e 

poder-se-ia mesmo usar no texto, sinais sugestivos da idéia imediata da coisa real, de 

preferência com onomatopéias, até atingir o « acorde onomatopéico psíquico, expressão 

sonora, mais abstrata de uma emoção ou de um pensamento puro »21 (Marinetti, 1913).   

Os compositores do século XX começaram a achar que a produção vocal 

tradicional (ópera, lieder) era superficial. Eles achavam que um dos dois, a música ou a 

voz, se apagava em detrimento do outro e começaram a procurar novos procedimentos para 

contornar a tradição. E se voltaram justamente para a procura dessa relação perdida com a 

linguagem primitiva, decompondo em fonemas, melodemas, ruídos, tentando voltar ao 

tempo de quando a música não era regida pela razão, tempo de antes das palavras. 

Assim, o canto vai se modificar tanto do ponto de vista acústico (a abordagem 

musical) quanto do ponto de vista da mensagem (abordagem do texto). Surge a prática de 

sons vocais que não serão necessariamente cantados: tosse, risos, cochichos, pigarros, etc... 

E todos os graus do falado ou cantado: fala, suspiro, murmúrio, cantarolar, etc... ou seja, 

aqui é posto em valor o puro som da voz como aconteceu com a música. 

O ponto de partida corresponde ao sprechgesang (fala-cantada) em Pierrot Lunaire 

de Schoenberg. Diferentemente do bel canto e do recitativo onde a prosódia é conservada, 

no sprechgesang a altura da nota cantada é atingida, mas logo abandonada, ora subindo ou 

descendo, técnica que segundo o compositor, poderia permitir uma maior expressão dos 

estados interiores, pois era ao mesmo tempo fala e canto.  O bel canto mantém a altura até 

o fim da nota. 

Além disso, com a atonalidade, não havendo ponto de apoio para o canto, o 

acompanhamento se torna independente dele, a semântica também abandona o plano tonal, 

a música não ilustra o texto. O canto toma então a liberdade de explorar todas as 

possibilidades da voz, do grito ao bel canto, criando uma nova concepção de arte que 

utiliza como efeito o sentimento de estranheza. É a beleza do feio, do estranho, do 

chocante.   

                                                           
21 F. T. Marinetti: L'imagination sans fils et les mots en liberté. Manifeste futuriste. 
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O Sprechgesang é uma dessas formas, resultado de toda uma reflexão sobre a arte 

vocal.  Ela se inscreve numa corrente denominada Mimologismo ou Cratilismo. Cratilismo 

porque inspirada no Crátilo de Platão. Neste texto, Platão contraria o arbitrário do signo, 

afirmando que a nomeação não seria por acaso nem arbitrária. Ele justifica mostrando que 

as palavras da língua grega são o resultado de uma combinação de elementos menores até 

chegar a elementos irredutíveis que chamou de palavras primitivas. Essas palavras 

primitivas corresponderiam às coisas que designam, a partir do próprio som que as 

constitui, sendo isso que demonstraria que há uma necessidade natural na ligação entre o 

som e a coisa, dando origem a uma teoria naturalista da linguagem segundo a qual os 

nomes têm um laço direto com a significação.  E quanto ao termo mimologismo, também 

de origem grega («mimos-logos»: imitação da palavra), denomina então a relação de 

imitação ou reflexo entre uma palavra e a realidade por ela significada ou designada. No 

caso do canto, designa a imitação da voz e das peculiaridades expressivas de uma pessoa. 

É também utilizado como sinônimo de onomatopeia, palavra forjada por imitação de um 

grito ou outro barulho vocal. Procura estabelecer uma analogia entre os nomes e as coisas 

que designam, supondo entre eles uma relação de necessidade. Essa teoria supõe então 

uma relação constante e absoluta entre um som e sua significação, que implicaria uma 

denominação natural para todos os seres, que seria a mesma em todas as línguas, 

formulando-se assim a possibilidade de uma língua natural e universal, a língua única de 

antes de Babel, que faria concordar a língua com o Real.  

Em Pierrot Lunaire (1912), apenas o som das primeiras palavras do texto (Trinkt e 

Wogen) e a essência do poema servem de inspiração a Schoenberg. A música é composta 

independentemente do texto, e somente no final ele verifica o resultado. A fala é subvertida 

em canto e o canto em fala. A voz é desestruturada do ponto de vista da prosódia, não 

havendo preocupação com a inteligibilidade do texto. Schoenberg indica a altura das notas, 

mas explica que as mesmas são apenas pontos de referência. A cada sílaba corresponde 

uma altura e uma duração, a voz deve encontrar a nota justa e depois deslizar para a voz 

falada. Assim as notas são atingidas e abandonadas. O ritmo e o contorno são ondulatórios.  

Além de Schoenberg, muitos compositores do século XX abandonam a semântica e 

o sentido narrativo, procurando evitar que a música vocal permanecesse no puro 

sentimentalismo que tinha sido levado ao extremo pelos românticos e expressionistas. Eles 

procuram então uma reconciliação com as origens da linguagem. 
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Depois da segunda guerra, as frases e as palavras são cada vez mais desestruturadas 

e onomatopeias referentes a ruídos da vida, gritos, risos, pigarros são cada vez mais 

utilizados.      

Pierre Boulez acreditava que a música deveria apagar a linguagem. O poema para 

ele não teria importância, mas sim a voz.  Ele chega a suprimir completamente as palavras 

de suas obras vocais. A voz se funde com o conjunto instrumental, renuncia à sua 

individualidade, entra no anonimato. A relação voz/instrumento é invertida, com 

desaparecimento do verbo, o objeto desaparece. A voz se torna simples traços de 

pensamentos, abandona o sentido. 

John Cage em sua composição « 4’33’’ » aproveita os ruídos ambientes como 

sendo a música: tosse do público, risos, murmúrios... Para ele a linguagem serve como 

fonte de sons sem considerar a sintaxe, preocupando-se particularmente com a dimensão 

sonora da linguagem. Daí porque tinha uma fascinação particular por James Joyce. 

Influenciado pelo futurismo, pelo ruidismo e pelos sons em liberdade (a Arte dos ruídos 

era seu livro de cabeceira), ele se pôs a utilizar a voz como pura fonte de sons, como ruído 

tentando promover o “desmantelamento do normal". Ele achava que Finnegans 

Wake ainda era convencional, ainda empregava sintaxe, e ele queria explodir a sintaxe, 

processo que chamou de “desmilitarização do idioma”. Numa identificação a Joyce fez 

uma composição baseada em Finnegans Wake, que se tornou Escrita pela segunda vez 

através do Finnegans Wake, cujo nome é  Roaratorio. São seiscentas páginas escritas e 

uma hora de quatro camadas de sons: falar-cantando, ruídos mencionados no livro, 

gravação dos ruídos ambientes dos lugares mencionados no livro, e sons musicais 

mencionados no livro (acompanhamento ao vivo de músicos irlandeses tocando em 

instrumentos tradicionais, música tradicional irlandesa). O texto é constituído por uma 

série de mesósticos22 baseados no texto de Joyce e no próprio nome de James Joyce.  

Luciano Berio, considerado um dos maiores compositores da Música 

Contemporânea tinha uma preferência particular pela voz. Também fascinado por Joyce, 

compôs “Tema, Omaggio a Joyce" (1958, pour électronique seule). Ele procura mostrar 

uma continuidade entre literatura e música como se tudo fosse música. Sua linguagem 

musical é única e também está intimemnte relacionada com nossa época. Ele utiliza essa 

nova vocalidade em Sequencia III para voz, onde o discurso é totalmente desestruturado. 

Todas as formas de emissão sonora são utilizadas, da fala e do canto, aos gritos, 

                                                           
22 Um mesóstico é como um acróstico, mas as letras que formam a mensagem "escondida" (no caso o nome 

de Joyce) estão no meio das palavras e não no início delas. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Cage
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interjeições, sussurros, risos, pigarros, tosse, gemidos, choro ou respiração. Ele desfaz não 

somente a sintaxe, mas também a organização fonética das palavras, havendo total 

desordem dos encadeamentos sintáticos e mesmo das sílabas. Não se trata de melodia 

acompanhada, mas da fusão entre dimensão melódica e dimensão harmônica, no timbre 

instrumental. Em outra música do mesmo compositor, Circles (1960), a voz desliza 

lentamente do discurso falado às palavras, depois ao som, para finalmente conservar 

apenas os ataques das consoantes, passando das palavras ao simples ruído. Ele compunha 

frequentemente para a cantora soprano Cathy Berberian sua esposa, que também era 

compositora. Esta última utiliza em suas composições onomatopeias, ruídos da vida, gritos 

de animais.   

Ou seja, na música vocal do século XX o plano simbólico, quer dizer, a semântica, 

que diz respeito ao sentido da frase, tende a ser cada vez mais desconsiderado assim como 

a sintaxe e também a prosódia, que é totalmente desestruturada. Características essas que 

são compartilhadas com o campo musical instrumental, e que determinam a interpretação, 

em especial na manipulação da intensidade e duração de fonemas, consoantes e vogais, o 

que dá a essa música um aspecto muito particular e uma sensação de estranheza no 

ouvinte.                     
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10- Interrogações finais 

 

Considerando que o prazer auditivo é a excitação de uma zona erógena, o que teria 

acontecido na estruturação do sujeito que fez com que agora o gozo auditivo se satisfaça 

com o ruído, com o sem sentido, com o som sem fantasias? Será que poderíamos ainda 

considerar a música contemporânea ou mesmo a arte contemporânea, como manifestação 

do inconsciente, expressão do recalcado?  

Vimos que o contexto sociopolítico do século, as guerras, o nazismo, a bomba 

atômica, e outros grandes acontecimentos, prepararam o terreno para o desenvolvimento 

dessa nova estética. Uma estética onde o objeto artístico pode ser um dejeto encontrado no 

lixo, onde o estranho e o feio podem substituir o belo, onde a fragmentação e o sem sentido 

dominam. Na arte contemporânea parece haver uma tendência compulsiva a repetir 

situações penosas para o sujeito. O retorno incessante de um real não simbolizado, de 

acontecimentos traumáticos que não se integraram à cadeia significante do sujeito, não 

adquirindo, portanto, significação no inconsciente. Destroços do nazismo, das guerras, da 

bomba atômica, e outras catástrofes.                    

A música contemporânea não mais encarna a harmonia do universo, não mais 

remete mais às noções de paz, de unidade e de ordem, nem se fundamenta em proporções 

universais. Ela conserva a realidade dos acontecimentos e mesmo de acontecimentos 

brutais. Não podemos mais considerá-la a encarnação da harmonia do Universo, ela 

expressa os acontecimentos traumáticos da história. Seria ao contrário, a expressão da 

desarmonia e da fragmentação do mundo. Não parece mais ter o homem no centro de tudo, 

o sujeito é excluído, ela é encontrada por aí ou fabricada por aparelhos. Agora é a 

tecnologia e o progresso que estão no centro.  

Não seriam essas transformações no campo musical reveladoras de uma mutação 

no ser humano? E essa mutação seria avanço ou retrocesso? Regressão a uma etapa 

anterior da evolução ou avanço para uma próxima? Retorno ao homo sapiens arcaico ou 

transformação do homo sapiens no homo pós-humano, que seria totalmente artificial, 

objetivado, cujo espírito seria substituído pela Inteligência artificial... Seriam elas o 

anúncio de mais uma futura explosão estrondosa ou revelaria simplesmente um momento 

de elaboração do trauma, crise necessária para uma renovação do humanismo e dos 

processos de subjetivação? São questões que precisam ser colocadas, mas que somente o 

futuro poderá nos responder. 
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