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Introdução

s

E noite e a caverna desocupada está escura, fria e silenciosa. Uns 
poucos animais chegaram antes dos outros, cruzando o imenso 

espaço sob a cobertura da caverna, trinta metros acima. De vez em 
quando, um grito ecoa através da câmara e a agitação aumenta. E 
então, de repente, entra pesadamente uma manada de dois mil 
animais.

A espécie é altamente preocupada com questões territoriais e 
cada animal busca a posição a que tem direito na caverna. Os de status 
mais elevado instalam-se mais para dentro; outros se retiram para 
cantos mais sujos, perto da entrada. Lá fôra, eles arrulhavam e 
alisavam, dominavam e submetiam, mas agora tudo isso cessou. É 
hora de se aninhar. Nas profundezas do cérebro, estruturas antigas 
como brontossauros anunciam: “É seguro aqui. Você pode relaxar, 
mas não durma, porque algo está prestes a acontecer.” A velocidade 
do pulso se reduz, a pressão sanguínea cai, a respiração torna-se mais 
leve.

Os visitantes da caverna são uma espécie de usuários de utensílios 
e, quando um grupo de mais cem entra —  indivíduos com coloração 
característica, preto e branco — , eles carregam caixas de madeira de 
formas estranhas e tubos de metal para a parte da frente do compar
timento, onde se sentam juntos. De repente, o macho dominante 
entra pavoneando-se, sobe até uma posição mais elevada que a de 
todos os outros e realiza uma exibição triunfal. Sua chegada é saudada 
com muitos assovios e estardalhaço.
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Depois, silêncio. Em dois mil cérebros, os lobos frontais as
sumem o comando; não deve haver nenhuma tosse, nenhuma 
cusparada, nenhum bocejo alto e, conseqüentemente, nenhuma vo
calização, luta ou acasalamento. A caverna fica escura, os músculos 
relaxam, os receptores do toque se aquietam e grande parte do cérebro 
cochila. Mas, no córtex auditivo desses dois mil cérebros, a atividade 
neural espontânea cresceu —  sinal de aumento de expectativa. Quan
do o macho dominante começa bruscamente uma apurada exibição, 
balançando os membros dianteiros para a frente e para trás, as células 
nervosas se acendem, em cascatas. Começou.

Som. Glorioso som. Som de um tipo pouco encontrado fôra da 
caverna, cada tom um coro em si, puro e duradouro. Os padrões se 
elevam e giram pelo ar, depois dobram-se para dentro de si mesmos 
e se dissolvem, enquanto desenhos ainda mais grandiosos sobem até 
grandes alturas. Uma muralha de uma centena de sons se lança em 
direção a ouvidos ansiosos, ricocheteando através da cobertura da 
caverna, mas abafada por 150 toneladas de carne, abaixo. Com o 
acréscimo de minúsculos ecos, os tons caem feito chuva em cima da 
audiência, partindo de todos os lados, canalizando-se para dentro dos 
ouvidos, recuando do ar vibrante para membranas trêmulas, osso 
oscilante, fluido pulsante, descargas eletroquímicas a jorrarem como 
fonte na direção de um cérebro expectante.

Alguns animais ficam estupidificados; uns poucos chegaram a 
dormir. Muitos, secretamente, vocalizam, em comunicação consigo 
mesmos. Mas a maioria é subjugada pelo som. De início, ele transmite 
um prazer circunspecto. Depois, delícia. Depois, espanto. Depois, 
entusiasmo. Porque alguma coisa surge dos padrões, algo entre os 
tons, não ouvido, mas tão substancial quanto qualquer som. As vozes 
se arremessam juntas; tons graves elevam-se acima de uma onda 
furiosa de agudos; o som baixa seus chifres e ataca. Lá dentro, 
profundamente, há um aperto, uma sensação de estar à beira de 
alguma coisa, de libertação do peso da gravidade. Êxtase.

Exsrasis. Ex- no sentido de “do lado de fôra” e stasis significando 
“em pé”. Sons que deixam a pessoa em pé do lado de fôra de si mesma.
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Sons como os que levaram Ulisses até o rochedo das sereias. Sons cuja 
potência está além do prazer e até mesmo além da beleza. Sons reve- 
lando-nos verdades que sempre soubemos, mas não somos capazes de 
descrever, quando o último eco desaparece.

Mas como? Como pode a música fazer sentido para um ouvido 
e um cérebro que se desenvolveram com a finalidade de detectar o 
leão que se aproxima, ou rastrear a gazela desprevenida? O sentido da 
audição tem 300 milhões de anos. Música complexa existe apenas há 
um centésimo de milésimo desse período. O que nossos cérebros 
aprenderam a fazer para si mesmos, em tempo tão curto? O que torna 
belo o gemido distante de um oboé? Por que um acorde é “feliz”, outro 
“triste”, outro “angustiado”? Como podem sons que são um banquete 
para alguns ouvidos serem uma refeição enjoativa para outros? Por 
que alguns indivíduos são devastados pela música, enquanto outros 
permanecem indiferentes? E como é que, de bilhões de cérebros que 
já conheceram e apreciaram música, apenas um punhado foi capaz de 
inventar a música do êxtase?

Não se pode dizer que estas perguntas sejam novas. Nós as 
encontramos em Platão, Kant, Nietzsche. Mas foi apenas por volta do 
século passado que os cientistas levaram a música para seus laborató
rios. Primeiro, veio a acústica, ciência do som em si; depois, a 
psicoacústica, o estudo de como as mentes percebem o som; e depois 
a psicoacústica musical, uma disciplina ampla, que examina todos os 
aspectos da percepção e do desempenho musicais. Paralelamente, a 
ciência do cérebro foi avançando lentamente, a tartaruga do biólogo 
colocada em competição com a lebre do psicólogo. Lentamente, com 
relutância, um nó de bilhões de células nervosas foi revelando alguns 
dos seus segredos. Hoje, os cientistas podem observar como um 
ouvido dança em compasso com uma valsa e a maneira como partes 
do córtex cerebral “acendem-se”, quando Mozart circula em torno.

Em dez capítulos, nos aventuraremos a abordar desde o ar 
trêmulo até a consciência vibrante. Nossa viagem começa silenciosa
mente —  na verdade, sem o menor som —  nas lamacentas profun
dezas dos mares jurássicos. E termina nas profundezas igualmente

13



lamacentas da filosofia moderna. O que há entre uma coisa e outra é 
infalivelmente fascinante. Começamos com dois capítulos de antece
dentes, mostrando como as características do som musical e da escuta 
musical limitam aquilo que a música pode tornar-se. Depois, vêm três 
capítulos sobre a maneira como esses sons se combinam, nos artifícios 
básicos que permitem à melodia, harmonia e ritmo fazerem sua mágica, 
e demonstraremos como esses dispositivos surgem das propriedades do 
cérebro humano. Feito isso, os três capítulos seguintes podem voltar- 
se para a maneira como o cérebro, enquanto compõe, executa e escuta 
música, vai congregando os dispositivos musicais em amplas hierarquias 
de som. E só então, nos dois últimos capítulos, poderemos ocupar-nos 
das perguntas que mais nos ocorrem: como pode a música tomar conta 
de nós, abalar-nos até o mais fundo do nosso ser e, de alguma forma, 
falar-nos como as palavras não são capazes de fazer? Inevitavelmente, 
surge a pergunta: quem, ou o quê se emociona com esses sons? Há 
mais em jogo do que uma bonita melodia. Repetidas vezes, terão de 
ser abordadas questões candentes, tanto em torno da musicologia 
quanto da neurociência, questões que começam a fazer surgir uma 
nova concepção da mente humana. Começaremos...

DO SOM... O s filósofos perguntam por que uma árvore que cai 
provoca um som, quando ninguém está presente para ouvi-lo. Nin
guém? Uma árvore cai para os ouvidos de grilos, sapos, serpentes, 
corujas, porcos-espinhos, morcegos e linces. Mas o ruído de sua queda 
é diferente para cada um deles; porque os filósofos têm um ponto de 
vista: o som (ao contrário da vibração) é algo que uma mente faz. Para 
entender como isso ocorre, examinaremos a tortuosa evolução do ouvido 
e a vasta diversidade que existe, na natureza, de desenhos de ouvidos. 
Veremos como as partes primitivas do cérebro começam a entender os 
sons. E descobriremos o que nossos próprios ouvidos podem ou não 
perceber e o que acontece com eles, com a idade e a doença.

...AO TOM... E raro que o som musical ocorra de forma natural, e o 
som musical belo ocorre ainda mais raramente. Este capítulo explica
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a estrutura dos sons musicais, verifica como nossos cérebros os proces
sam de maneira diferente dos sons comuns e explora o mistério da 
beleza do timbre musical. Ao mesmo tempo, veremos como os 
instrumentos musicais se desenvolveram para satisfazer exigências 
particulares dos nossos sistemas auditivos. Mergulharemos na psico- 
física, para ver os limites e as irregularidades da percepção musical. E 
daremos uma primeira olhada no córtex auditivo do cérebro, onde a 
música começa a entrar no reino da experiência consciente.

...À MELODIA... A música só começa quando os tons são arrumados 
numa seqüência. Mas, se a melodia é a experiência mais básica da 
música, não é uma experiência simples. Todas as dimensões da música 
estão presentes numa “simples” melodia: ritmo, harmonia, dinâmica. 
Neste capítulo, veremos como as escalas se combinam com os ritmos, 
para fazer melodias. Consideraremos como as crianças desenvolvem 
uma aptidão para a música e verificaremos se certas características da 
melodia estão embutidas em nossos cérebros. Finalmente, abordare
mos uma questão que, há séculos, deixa os compositores perplexos: 
por que algumas melodias são tão obsedantes e outras não?

...À HARMONIA... Para nossos ouvidos, a música tem certa inevi
tabilidade, à medida que progride em acordes e tons sucessivos. Se 
forem quebradas as regras da harmonia, a música se torna dis
sonante, até dolorosa. Parece que é feita sob encomenda para as 
necessidades do nosso cérebro. Mas é uma inevitabilidade aprendida 
que experimentamos, porque os sistemas harmônicos de culturas 
distantes podem soar também inevitáveis para outros povos, embora 
esses sons choquem nossos ouvidos. Este capítulo mostra como nosso 
sistema harmônico funciona e descreve sua evolução, ao longo de 
séculos. Investigaremos como o cérebro processa as relações harmô
nicas, a base biológica para consonância e dissonância, e a utilidade 
das harmonias alternativas. Também daremos uma olhada no mis
terioso fenômeno do tom absoluto e em seus efeitos na percepção 
musical.
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...AO RITMO... Quando os pés começam a bater, as pessoas dizem que 
a música “tem ritmo”. Mas há muito mais coisas envolvidas no ritmo 
do que a batida regular. Este capítulo gira em torno dos dois tipos 
básicos de ritmo e das muitas maneiras como reagimos a eles. Exami
naremos as teorias sobre a forma como o cérebro faz surgir a sensação 
de ritmo, a relação do ritmo com o movimento físico, seu desenvol
vimento na infância e os limites da percepção rítmica. No curso de 
tudo isso, avaliaremos se alguns tipos de música têm “mais ritmo” do 
que outros.

...A COMPOSIÇÃO... Se combinarmos o ouvido altamente desen
volvido, instrumentos de tecnologia refinada e um poderoso sistema 
harmônico, mesmo assim talvez ainda não tenhamos nada além de 
uma algazarra de adolescentes espremidos numa garagem. Boa música 
exige boa composição. Mas grandes compositores são ainda mais raros 
do que os grandes pintores ou escritores. Exatamente o que se passa 
no cérebro, quando ele cria música original, e por que a tarefa é tão 
difícil? Durante quase dois séculos, cientistas (e pseudocientistas) 
mediram os crânios e cérebros de grandes compositores, algumas vezes 
atacando de surpresa cemitérios, com essa finalidade. Pesquisadores 
entrevistaram compositores, para saber como trabalham, estudaram 
suas personalidades e acompanharam o progresso de crianças-prodí
gio. A fantasia musical e a memória musical são fundamentais para 
esses estudos e elas são o tema central deste capítulo em que cercamos 
a toca da Musa, no cérebro.

...AO DESEMPENHO... Nada exige tanto do cérebro quanto o desem
penho musical, que envolve a coreografia de centenas de músculos, 
olhos movimentando-se através de instrumentos e partituras, ouvidos 
acompanhando todas as nuances, símbolos escritos decodificados e 
interpretados, vários tipos de sacudidelas na memória, emoções con
vocadas e postas em formação, passagens inteiras planejadas e admi
nistradas, tudo em intercâmbio para fazer surgir um estilo particular, 
e sem que as várias atividades entrem em choque. Não é de admirar
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que demore tanto tempo para se aprender a tocar bem um ins
trumento e que os músicos verdadeiramente grandes sejam tão raros. 
Neste capítulo, analisaremos o funcionamento do cérebro, durante o 
desempenho, o que ele pode ou não fazer e por que as coisas dão 
errado. Examinaremos a noção de talento musical e os motivos que 
levam alguns músicos a não melhorarem, enquanto outros jamais 
param de se aperfeiçoar.

...À ESCUTA... Para cada estilo musical existe um estilo de expectativa 
musical. Várias culturas, camadas sociais e tipos de personalidade 
fazem exigências diferentes com relação à música. Algumas pessoas 
usam a música como um estimulante; outras, como tranqüilizante; 
algumas procuram intensidade e beleza; outras, distração e barulheira; 
algumas exigem o simbolismo do mundo em torno delas; outras, 
deliciam-se com a pura abstração. Este capítulo enfoca as muitas 
maneiras como as pessoas usam e consideram a música, e como as 
variadas ênfases no ritmo, melodia, harmonia, palavras e símbolos 
envolvem diferentemente o cérebro. Enfocaremos a capacidade do 
cérebro para ouvir com cuidado e antegozar, e como a experiência 
condiciona nossos ouvidos a gêneros musicais particulares.

...A COMPREENSÃO... Enquanto muitas pessoas acreditam que a 
música é uma linguagem universal, os cientistas discutem se ela chega 
a ser uma linguagem. Se a música tem significado, qual é? Será que a 
música tem uma gramática? Qual o seu vocabulário? Ao perguntar se 
a música funciona como linguagem, consideraremos se as aptidões 
musicais são distribuídas no cérebro da mesma forma que as aptidões 
para a linguagem falada. E, enquanto isso, examinaremos de perto os 
vários tipos de amusia, a perda da capacidade musical, em conseqüên- 
cia de lesão cerebral.

...AO ÊXTASE... Quando a música nos transporta ao umbral do êxtase, 
nos comportamos quase como viciados em drogas, ouvindo repetidas 
vezes. O que há na música que nos deixa tão loucos? Por que há música
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“emocional” e música “intelectual” ? E o que faz o som nos dar tal 
prazer que parece que o sentimos em nossos corpos? Este capítulo 
aborda o conhecedor de música, e o que se conhece de música, à luz 
das teorias modernas da emoção e do prazer. Você talvez saia deste 
capítulo com novas idéias não apenas do que é música, mas do que 
você é.

Música, Cérebro e Êxtase não exige nenhum conhecimento 
prévio musical ou científico. Os antecedentes vão sendo dados aos 
poucos, no curso da leitura, e há, no final, um curto glossário de 
termos essenciais, para quem se perder. O que se exige, realmente, é 
a disposição de espichar a própria mente até todas as dimensões que 
a música ocupa, de pensar como paleontólogo, neurofisiologista, 
especialista em acústica, psicofísico, musicólogo, compositor, intér
prete, sociólogo, lingüista e filósofo. É mais fácil do que parece e você 
concluirá a leitura deste livro com uma educação completa. Pode ter 
certeza, a música nunca mais, daí por diante, lhe parecerá a mesma.
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Do som...

NUM A AMENA TARDE de verão, atrás de um salgueiro que se 
debruça na margem de um lago, um flautista solitário respira 
fundo e começa a tocar. Dentro do tubo reluzente, uma coluna de 

ar se agita, protestando contra sua prisão; seus gritos são soprados 
para cima, até ouvidos empoleirados em galhos; para baixo, até ou
vidos aninhados em tocas; ou para a frente, até ouvidos imersos na 
água.

Um paramécio patrulha o limo da beira do lago, procurando, 
ingerindo, repartindo, fugindo. Embora todo seu ser se expresse 
apenas numa única célula, este protozoário conhece muito do mundo. 
Um ponto sensível à luz enche seus dias de claridade, de escuridão e 
de tons de cinza. Mecanismos químicos permitem que ele cheire o 
que está próximo e prove o que encontra. Colisões com seu ambiente 
são percebidas e reconhecidas. Mas, do doce trinado da flauta, o 
paramécio limita-se a sentir o que sentimos das ondas de rádio que 
atravessam nossos corpos. Êle passa sua vida em silêncio ou, mais 
corretamente, na ausência de som, porque o silêncio é o delicioso

r
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abafador de som de um sistema auditivo em repouso, e um animal 
que não tenha sistema auditivo não pode conhecer o silêncio, da 
mesma forma como um cego de nascença é incapaz de conhecer a 
escuridão.

Em torno do paramécio há beemotes multicelulares —  platel- 
mintos, ácaros e rotíferos —  cujos tecidos, órgãos simples e redes de 
nervos alardeiam que eles vêm de importante linhagem. Os primeiros 
oitenta por cento da evolução de três bilhões e meio de anos foram 
dedicados à construção de tais criaturas. Primitivas? Sim. Mas seus olhos 
complexos, seu toque sensível, seus versáteis receptores químicos são o 
alicerce que um dia sustentaria a apreciação de uma aquarela de 
Sargent, uma tarantela de Balanchine, um copo de excelente Margaux. 
Mas, em nenhuma parte dessas bestas respeitáveis existe a mínima 
sugestão da possibilidade de conhecer um quarteto de Mozart.

Mesmo com uma evolução de mais duas centenas de milhões de 
anos —  o som ainda não veio. No caso de uma água-viva, ou de uma 
anêmona-do-mar, de um polvo, ou de uma lesma-do-mar, de uma 
estrela-do-mar, ou de um ouriço-do-mar, as ondas e os gorgolejos são 
sentidos, mas não ouvidos. Os insetos se saíram um pouco melhor. 
Algumas raras espécies desenvolveram ouvidos, mas dificilmente do 
tipo que um dia progrediria até poder acomodar uma sinfonia. Um 
ouvido desse tipo teria de esperar até que os animais desenvolvessem 
colunas vertebrais e, mesmo assim, esse sentido recém-descoberto 
passaria sua infância preocupando-se com muito pouco além dos tons 
graves da presa debatendo-se.

A audição, segundo parece, é o sentido difícil —  lento para se 
desenvolver, repetidamente rebatido por desenvolvimentos evolucio
nários, dependendo das mais intrincadas e frágeis estruturas mecânicas 
do corpo. Foi forjado através de centenas de milhões de anos de seleção 
natural, enquanto incontáveis linhagens pereciam, fosse por detecta
rem tarde demais um predador, por não encontrarem acasalamento, 
ou por deixarem passar uma refeição escondida perto. A audição foi 
um florescimento tardio, seguindo-se à visão, ao toque e ao paladar, 
já bem desenvolvidos. Damos como certa, porém, a experiência que
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nossos ouvidos proporcionam. Para nós, o som é evidente por si 
mesmo, completo, inevitável. Mas, para a maioria dos incontáveis 
bilhões de ouvidos da natureza, o som é algo bem inferior do que é 
para nós.

Inferior? Mas o som não existe independentemente dos ouvidos 
que o escutam? Depende do que se queira dizer com “som”. Na física, 
o som, na verdade, não passa de vibrações. Mas, em psicologia, o som 
é uma espécie de experiência que o cérebro extrai do seu meio 
ambiente. Onde o físico encontra energia, o psicólogo encontra 
informações. Um físico pode medir precisamente um volume de som, 
mas nenhum psicólogo teria a menor idéia de como avaliar uma 
quantidade de música. Embora as duas profissões reivindiquem o 
estudo do som, é a sensação do som que de fato preocupa o psicólogo. 
Um físico lhe dirá que as agitações das moléculas de ar são bem 
parecidas para quaisquer ouvidos, sejam os de um sapo, de uma vaca 
ou de um ser humano. Mas um psicólogo advertirá que as sensações 
derivadas dessas vibrações variam imensamente, de uma espécie para 
outra.

Pensem no primeiro músico da natureza, o grilo. Seus “ouvidos” 
consistem em adelgaçamentos na parte dianteira dos joelhos, que 
vibram apenas com certas freqüências, produzidas por pernas de grilos 
raspando-se. E tentador pensar que os grilos soam uns para os outros 
da mesma forma como soam para nós. Mas eles não experimentam 
nada parecido com nossa sensação de som. Em seu mundo, determi
nadas freqüências fazem surgir determinados comportamentos padro
nizados, quase como se um interruptor fosse ligado. Então, não há 
necessidade de seus cérebros analisarem o som, da maneira como 
fazem os nossos. Se o cérebro humano pudesse, de alguma forma, ouvir 
dentro de uma cabeça de grilo, não encontraria nada parecido com a 
serenata de cricris de grilo que apreciamos numa noite de verão. Em vez 
disso, surgiria um impulso para se movimentar de uma maneira parti
cular e, quando ele se tornasse forte o suficiente, pernas e asas aten
deriam imediatamente. É apenas isso —  nenhuma tela de fundo com 
o vento soprando através de folhas de pinheiro, nenhum sussurrar de
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regato próximo nem quaisquer ecos obsedames. O grilo pode ouvir, 
mas sua experiência, segundo nossos padrões, é de silêncio.

Os pássaros são melhores músicos. Êles pipilam, gorjeiam, chil
reiam, grasnam e piam. Esses sons consistem em muitas freqüências, 
todas tocando ao mesmo tempo. Como as mesmas freqüências ocor
rem em diferentes pios, o pássaro não pode distinguir um pio do outro 
recorrendo à manobra do grilo, ou seja, ficando à escuta de freqüências 
particulares. Em vez disso, identifica os sons percebendo uma vasta 
escala de freqüências e analisando sua estrutura. Um cérebro de 
passarinho acompanha todas as elevações e quedas no contorno de 
um som, localiza cumes e vales, busca modelos de repetição e, no caso 
das aves canoras, relaciona sucessões de sons. Muitos pássaros fazem 
isso tão bem que podem reconhecer as vozes individuais um do outro. 
Há até dialetos regionais. As mesmas faculdades cognitivas que per
mitem aos pássaros se reconhecerem mutuamente estão disponíveis 
para a escuta do mundo, de forma geral. E, assim, à sua própria 
maneira, os pássaros ouvem todos os cricris dos grilos, os ruídos 
causados por cada folha, o barulho da queda de qualquer árvore.

Mas os pássaros, mesmo as aves canoras, não têm nenhuma 
experiência de música. As poucas notas do seu canto não chegam a 
compor uma melodia, da mesma forma como algumas palavras a esmo 
não compõem um poema. Até os cantos de meia hora das baleias, essas 
divas das profundezas que a natureza criou, consistem em monótona 
repetição. Quando vislumbramos, algumas vezes, um fragmento de 
melodia na canção de um pardal, ou um fiapo de harmonia na 
cantilena das baleias, são nossos cérebros e não os deles que descobri
ram uma oportunidade para serem musicais. Admiramos o gorjeio 
tonal de um pássaro, mas não o barulhento bramido de um crocodilo. 
Mas os dois animais se comunicam igualmente bem, usando mais ou 
menos a mesma arquitetura de ouvido e cérebro. As vozes humanas 
são também tonais e, algumas vezes, nos comunicamos de modo bem 
parecido com o das aves canoras. Ouçam uma mulher chamando seus 
filhos de volta para casa: Ga-bri-ELLL-laaa... A-lex-ANN-derrr... A 
voz é musical, mas não consideramos isso música.
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Um motivo para ouvirmos música, enquanto os animais não o 
fazem, é que nossos cérebros são capazes de manipular padrões de som 
muito mais complexos do que os acessíveis ao cérebro de qualquer 
outro animal. Modelamos um padrão atrás do outro, sucessivamente 
—  até chegarmos a um movimento de sinfonia. Tons sucessivos são 
ligados, para formar fragmentos melódicos e, depois, melodias inteiras 
e suas frases; em seguida, passagens longas. Tons simultâneos são 
integrados em intervalos que, por sua vez, integram-se em acordes, e 
estes em progressões harmônicas. Padrões de acentuação são mapea
dos como ritmos. Mudanças de intensidade combinam-se em crescen
dos e decrescendos. A medida que nossos cérebros codificam essas 
relações, surgem as sensações de som. Não é que nossos cérebros 
juntem uma teia de relações para formar a música e, depois, a 
“ouçam”. Em vez disso, ouvir éo  ato de modelar essas relações.

Toquem uma valsa para um peixinho dourado e observem o que 
acontece. Nada. O ouvido dele pode sentir todas as freqüências 
essenciais e seu cérebro, provavelmente, começa a juntar as notas 
individualmente, da mesma maneira como o nosso. Mas duas notas 
em seqüência são registradas como dois acontecimentos inteiramente 
separados, na vida do peixinho dourado. Êle não é esperto o suficiente 
para detectar a relação entre as notas e, assim, encontra apenas sons 
casuais. Onde encontramos inícios de melodia, o peixinho dourado 
encontra falta de relação, barulho.

Ninguém jamais verá um peixinho dourado retorcendo-se ao 
compasso de uma valsa, porque não são as notas de uma valsa, mas as 
relações entre essas notas, que fazem o corpo querer dançar. Essas 
relações —  imponderáveis, resistentes à observação, difíceis de descre
ver e classificar —  é que são música, não as vibrações atmosféricas que 
os instrumentos musicais provocam. As moléculas vibrantes que 
transmitem a música de uma orquestra para nossos ouvidos não 
“contêm” sensação, apenas padrões. Quando um cérebro é capaz de 
modelar um padrão, surge a sensação significativa. Quando um 
cérebro não está à altura da tarefa, nada ocorre e a experiência que um 
animal tem do mundo é, com isso, bem menor do que a nossa.
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“As melodias que ouvimos são doces”, escreveu Keats, “mas as 
que não ouvimos são ainda mais doces.”1 Embora se diga que uma 
pessoa tem “um bom ouvido para a música”, o crédito é dado, 
atualmente, a uma boa mente para música —  uma mente que pode 
ouvir melodias simultâneas, ritmos simultâneos, até mesmo harmo
nias simultâneas. Apenas os mecanismos mais básicos para reconhecer 
sons individuais são “telegrafados” para o interior do nosso sistema 
nervoso. Todos os outros aspectos da escuta são integral ou parcial
mente condicionados pela aprendizagem. Como o peixinho dourado, 
uma mente com pouco treinamento não tem meios de saber o que 
está perdendo, mais ou menos como ocorreria com um homem cego 
para as cores examinando um Monet. Somos todos, em graus variados, 
surdos para alguns gêneros musicais, particularmentê a música de 
culturas remotas.

Nos próximos capítulos, acompanharemos o surgimento da 
música, desde as vibrações atmosféricas até a experiência de uma 
complexa sinfonia. Veremos como o cérebro aprende a modelar as 
relações que formam melodias, harmonias e ritmos. Analisaremos 
como a natureza dessas relações varia, de uma cultura para outra, ou 
de um estilo musical para outro. E examinaremos o motivo pelo qual 
alguns cérebros são muito mais competentes do que outros para 
perceber ou criar relações musicais. Finalmente, perguntaremos o que 
ocorre em nossos cérebros, quando a música nos domina e nos sacode 
até o mais íntimo do ser.

Quando a música se dissolve no êxtase, ela nos transporta para 
um lugar abstrato, distante do mundo físico que, normalmente, ocupa 
nossas mentes. Então, pode parecer estranho que comecemos nossa 
jornada para o entendimento dos poderes da música explorando os 
ossos vibrantes e os tecidos pulsantes do ouvido. Mas compreender o 
ouvido é começar a compreender como a sensação do som é cons
truída por uma mente, cada dimensão dela sendo forjada a marteladas. 
E entender (da melhor maneira possível) como o som chega ao ouvido 
de um grilo, um peixe ou um pássaro, permite-nos avaliar como são 
notáveis nossos ouvidos de primatas.
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Som

Pergunta: quantos bêbados são necessários para fazer um martí- 
ni? Resposta: um para segurar a coqueteleira e não importa quantos 
outros para sacudi-lo. Êles fazem uma fila por trás, cada qual agarran
do rigidamente os ombros do próximo, com o bêbado na frente 
segurando a coqueteleira com o martíni. Então, o bêbado que está 
atrás começa a trabalhar, sacudindo seu vizinho, cujos passivos bam
boleios são passados para o próximo na fila; este, por sua vez, sacode 
o bêbado à sua frente, e assim por diante, até que a coqueteleira com 
o martíni é agitada. Se estivesse ao lado, você veria os empurrões e 
puxões ondulando ao longo da fila.

É assim que a música viaja para nossos ouvidos, com o sujeito 
de trás no papel de objeto vibrador e a coqueteleira com o martíni no 
papel do tímpano. Todos os bêbados que estão nas posições interme
diárias são moléculas, em geral de ar, agitando-se para a frente e para 
trás, enquanto captam uma pulsação de energia que vem pelo seu 
caminho e passam-na para outras moléculas, recomeçando o ciclo em 
seguida. Uma molécula vibra 20 vezes por segundo, no caso do tom 
mais baixo que podemos ouvir (uma freqüência de 20 ciclos por 
segundo) e até 20 mil vezes por segundo, no caso do mais alto. Com 
quanto mais força forem empurradas as moléculas, mais fortemente 
baterão no tímpano e mais alto parecerá o som. Porém, mesmo num 
concerto de rock, os movimentos são microscópicos. Ao reagir ao mais 
fraco som que podemos ouvir, o movimento do tímpano corresponde 
apenas à largura de um átomo de hidrogênio.

Mas, como podem todos os sons de uma orquestra movimen
tar-se ao mesmo tempo através do ar? Imagine novamente a fileira de 
bêbados mas, agora, com várias pessoas sacudindo o infeliz sujeito que 
está na retaguarda. Uma delas o sacode duas vezes por segundo; outra, 
três vezes; e ainda outra, cinco. Seus movimentos se combinam de 
várias maneiras. Em alguns momentos, todas empurram ou puxam 
ao mesmo tempo, transmitindo um forte impulso à fila. Com mais 
freqüência, algumas puxam e outras empurram, de modo que seus 
esforços em parte se cancelam. Num dado instante, um forte empur-

25



rão combinado com um fraco puxão resulta em apenas um empur- 
rãozinho. Um instante depois, empurram exatamente na mesma 
medida em que puxam e não há movimento algum. Todas as sacudi
das se somam, formando um complexo modelo temporal que se agita 
em direção à coqueteleira com o martíni.

Enquanto um coro de metais enche o ar, uma trombeta dispara 
muitas freqüências de som ao mesmo tempo, cada uma delas um 
componente do som geral. Cada uma das moléculas de ar é golpeada, 
em todas as freqüências, de modo que elas são acotoveladas contra a 
molécula seguinre, tanto para a frente quanto para trás, num modelo 
incompreensivelmente complexo. Esse padrão de empurrões e puxões 
é passado de uma molécula para outra, até chegar aos tímpanos, que 
esperam, fazendo com que vibrem da mesma maneira. Um trombone 
explode ao lado da trombeta e o padrão composto por suas muitas 
vibrações é incorporado aos movimentos das mesmas moléculas de ar 
que a trombeta excitou. Na verdade, cada molécula de ar num salão 
de concertos soma as vibrações de todos os instrumentos, numa dança 
frenética. Pensem como deve ser notável o dispositivo exigido para 
observar essa dança e deduzir dela cada uma das vibrações originais. 
Porém isto —  e mais —  é precisamente o que o ouvido faz.

Ouvidos

Tenha cuidado com o que você chama de “ouvido”. Essa massa 
elástica de protuberâncias e dobras, alvo de piadas e maldições de 
estudantes de arte em tôda parte, é apenas um dispositivo para 
canalizar o som para o verdadeiro ouvido —  o interno — , que fica 
profundamente enterrado em sua cabeça. A parte protuberante e 
externa do ouvido, a orelha, é chamada de pinna, palavra latina que 
significa “pena”. Alguns animais usam suas orelhas para exibições 
ameaçadoras, para irradiar calor corporal e até mesmo para matar 
moscas. Mas a principal tarefa de uma orelha é amplificar o som, ao 
vertê-lo no canal do ouvido. As trombetas de ouvido, antigamente 
usadas pelos surdos, não passavam de gigantescas orelhas artificiais.
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Uma pessoa em quatro tem um leve caroço na parte superior de 
suas orelhas e Darwin acreditava que este era o último vestígio das 
orelhas pontudas de nossos ancestrais mamíferos. As orelhas são um 
desenvolvimento evolucionário relativamente tardio. Não se vê nun
ca um peixe, um anfíbio ou um réptil com orelhas, embora muitos 
pássaros tenham penas especiais que dirigem aa som, as melhores entre 
elas sendo as “orelheiras” exibidas por algumas corujas. O máximo em 
matéria de orelha deve ser, sem dúvida, a cara da coruja-de-igreja, que 
tem a forma de um cone e verte o som, como se fosse um funil, para 
os canais dos seus ouvidos. A cabeça inteira deste pássaro é uma 
“orelha”.

O som, inclusive o som musical, é alterado no instante em que 
bate nas orelhas de uma pessoa, porque elas enfatizam certas escalas 
de freqüência. Nossas orelhas são pequenas demais para refletir as 
ondas longas que constituem o som de baixa freqüência; impulsionam 
apenas os componentes de alta freqüência, com isso tornando a música 
um pouco mais “doce” do que seria, de outra maneira. As orelhas 
também ressoam, amplificando ligeiramente uma escala de freqüên- 
cias (examinaremos mais detalhadamente a ressonância no próximo 
capítulo). Essas freqüências cobrem mais ou menos a oitava superior 
de um teclado de piano. E não é por acaso que são as mais importantes 
para captar a fala. O canal do ouvido, com dois e meio centímetros 
de profundidade, também ressoa, para impulsionar essas freqüências. 
Coloque-se diante de uma fonte de som de alta freqüência, como uma 
cachoeira, ou de ondas que se quebram, e coloque suavemente os 
dedos em cima de suas orelhas, sem bloquear a entrada do canal do 
ouvido. Na alternância entre cobrir e descobrir as orelhas, você 
descobrirá que o silvo da alta freqüência flutua, mas os tons graves não 
sofrem modificações.

A música bate num tímpano, no final do canal do ouvido, e 
bruscamente muda de roupa. Até esse ponto, ela viaja como onda de 
pressão, através do ar; agora, prossegue como movimento mecânico. 
Logo além está o ouvido médio (Fig. 1.1), onde três ossos com formas 
estranhas, os ossículos, estão presos a ligamentos, de modo que o
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Fig. 1.1. —  Corte transversal do ouvido

tímpano empurra o primeiro (o malleus, ou “martelo”), que dá um 
puxão no segundo (o incus, ou “bigorna”) e este, por sua vez, esbarra 
no terceiro (o stapes, ou “estribo”), jogando-o para dentro de uma 
abertura que dá no ouvido interno, cheio de fluido, onde os neurônios 
(células nervosas) estão à espera. Exatamente como as moléculas de ar 
que transportaram a música para o tímpano, esses ossos minúsculos 
vibram num padrão complexo, incorporando a todo instante o total 
das freqüências contidas em cada nota.

Muitos de nós dispensariam, alegremente, o ouvido médio. E o 
lar das dores de ouvido, das infecções crônicas e de todo tipo de 
guinchos, explosões e sensações de tontura que acompanham uma 
repentina mudança de altitude. Parece estranho que a natureza fosse 
projetar, apenas para mover as vibrações de uma membrana para 
outra, uma engenhoca tão problemática. Por que o tímpano não leva 
diretamente ao ouvido interno? A resposta está nas diferentes proprie
dades mecânicas de um gás como o ar e de um fluido como o que 
encontramos no ouvido interno.

Se você gritar para alguém nadando embaixo d’água, provavel
mente não será ouvido. Menos de um por cento do som atravessa. Isto 
acontece porque as moléculas de ar vibram facilmente à passagem das 
ondas de som, enquanto a água é mais densa e suas moléculas se

28



tornam mais lentas, deslizando juntas. Enquanto o ar palpita contra 
a superfície da água, as moléculas desta não podem acompanhar a ágil 
dança das moléculas do ar. Em vez de seguirem a graciosa liderança 
do ar, as moléculas da água se chocam com suas parceiras ou se afastam 
exatamente quando deveriam aproximar-se. Torna-se necessária, para 
acertar o passo das parceiras, uma maneira de amplificar a força 
transmitida às lentas moléculas da água. É para isso que serve o ouvido 
médio. Os ossículos fazem a energia que cai sobre o tímpano convergir 
para apenas um décimo sexto de área equivalente, na abertura do 
ouvido interno. Os primeiros dois ossículos formam uma alavanca, 
para aumentar um pouco mais a amplificação. Graças ao ouvido 
médio, a parte do leão da energia do som que bate no tímpano é 
transmitida para o fluido no ouvido interno.

Nem todas as criaturas precisam de orelhas e de um ouvido 
médio. Os peixes não têm necessidade alguma, já que o som salta 
facilmente da água para tecidos que são, eles próprios, principalmente 
água, e o ouvido interno é estimulado nesse processo. Muitos tipos de 
peixes bóiam com a ajuda de uma bexiga natatória —  um balão 
oblongo, cheio de gás, que têm na barriga —  e esta começa a 
funcionar, refletindo e concentrando o som. Quando o som atinge o 
gás de uma bexiga natatória, faz os tecidos se agitarem ao longo de 
todo o caminho que vai dar no ouvido interno. Transformando 
vértebras em varetas condutoras de som, algumas espécies estenderam 
sua escuta até cerca de oito mil ciclos por segundo, um oitavo acima 
da nota mais alta de um piano. Coloquem em cima de um piano um 
vaso com um peixinho dourado e ele ouvirá todas as notas. Mas, se o 
bichinho de estimação for um tubarão, terão de tocar Bartók. Como 
falta a este uma bexiga natatória, ele ouvirá apenas as notas inferiores 
do teclado.

A escuta entrou em colapso quando os peixes abriram caminho 
até a terra, há cerca de 370 milhões de anos. Sem dispor de um ouvido 
médio para transmutar o som transportado pelo ar, o ouvido interno 
teve de depender de vibrações que chegavam da terra, particularmente 
através do maxilar —  exatamente da mesma maneira como as cobras

29



realizam hoje sua escuta (que é muito fraca). Mas o maxilar estava 
destinado a se afastar do chão, quando os primeiros anfíbios desen
volveram pernas. Felizmente, certos peixes já haviam desenvolvido 
sacos respiratórios, durante os milhões de anos que passaram na beira 
d’água, antes de chegarem à terra, e alguns desses sacos se transforma
riam em câmaras do ouvido médio. Ao mesmo tempo, desenvolveu-se 
um maxilar mais forte, com uma articulação capaz de mover-se para 
a frente, o que liberou os ossos da parte posterior para se transforma
rem em ossículos. Os primeiros ouvidos médios tinham apenas um 
único osso reto, estendendo-se do ouvido interno até um pedaço de 
pele externa, que funcionava como um tímpano. Este desenho de 
ossículo único ainda é encontrado em todos os anfíbios, répteis e 
pássaros. Só os mamíferos têm também os ossículos do martelo e da 
bigorna, que se desenvolveram a partir de outras partes obsoletas do 
maxilar, com a finalidade de incrementar a escala de freqüência.

Como a orelha e o canal do ouvido, os ossículos do ouvido médio 
impulsionam as freqüências médias da música. Quando fez os os
sículos sob medida para ressoarem nessas freqüências, a evolução deu 
à fala prioridade sobre todos os outros tipos de sons. Muitos mamífe
ros enfatizam um registro uma oitava mais elevado —  perfeito para 
perceber um predador roçando o capim alto. Os morcegos têm 
minúsculos ossículos, que amplificam as freqüências superelevadas 
transmitidas por esses animais, para encontrar seu caminho na es
curidão. O método de alguns roedores é o oposto —  têm ossículos 
tão grandes que o tamanho de cada câmara de ouvido médio equivale 
ao de todo o cérebro, como é o caso do rato, e assim são destacados 
os tons graves, tão sutis, do bater de asas de uma coruja, ou dos coleios 
de uma cobra.

O ouvido médio também é concebido para manter a música fôra 
da cabeça da pessoa. Os ossículos transportam alegremente um quar
teto de cordas para o ouvido interno mas, num concerto de rock, eles 
dão uma freada rápida. Dois minúsculos músculos agarram os os
sículos, um puxando em direção ao tímpano, outro em direção ao 
ouvido interno. Esses músculos estão sempre levemente contraídos,
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para manrer os ossículos no lugar, mas aperram com mais força, num 
reflexo, quando chega um som perigosamente alto, assim impedindo 
que cerca de dois terços da energia do som alcance o delicado ouvido 
interno. O reflexo começa um centésimo de segundo após o início do 
som, mas pode demorar até meio segundo para chegar à sua força 
plena, de modo que é inútil no caso de sons repentinos, como tiros. 
E os músculos estão exaustos, com a longa exposição a barulho alto. 
É por esse motivo que existe uma sociedade para amparar músicos de 
rock surdos.

Seus ouvidos também resistem à música que deveriam ouvir 
melhor: uma canção de sua própria garganta. Quando você fala ou 
canta, o som viaja não apenas de seus lábios para suas orelhas, mas 
também diretamente através de sua cabeça, até chegar ao ouvido 
interno. Em certo sentido, você escuta a si mesmo duas vezes, uma 
delas através do canal do ouvido e outra através do osso. A condução 
pelo osso torna o som mais alto do que seria de outra forma, e muda 
o conteúdo da freqüência. Isto explica o motivo de não reconhecermos 
gravações de nossas próprias vozes, em fita. Uma gravação contém 
apenas parte da voz que você normalmente escuta. Não há nenhuma 
outra pessoa que possa, alguma vez, ouvir sua voz da mesma maneira 
que você.

Nossa própria fala, ou canto, oprime o ouvido com uma grande 
algazarra que não temos necessidade especial de ouvir e, assim, mascara 
sons importantes —  o estrondo distante de um touro que investe, por 
exemplo. Para reduzir o alarido, os músculos do ouvido médio puxam 
os ossículos, a cada palavra que dizemos, seguindo exatamente a 
modulação de cada sílaba. Há provas de que os músculos estão ativos, 
quando subvocalizamos (ou seja, quando falamos para nós mesmos) 
e até quando sonhamos. Os músculos também funcionam quando os 
animais rugem, uivam, relincham ou dão balidos. Alguns morcegos 
soltam rápidos estouros, inaudíveis para nós, mas tão altos para seus 
ouvidos quanto uma guitarra elétrica estrondejante. Quando eles 
gritam, o canal de seus ouvidos se fecha e músculos maciços tapam o 
ouvido médio. Esses felizes animais têm tampas de orelha.
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O Ouvido Interno
Quando a música completa sua jornada ao longo dos ossículos, 

ainda torna a sofrer uma mudança, desta vez para uma onda de pressão 
no fluido. Está prestes a entrar no ouvido interno, o ouvido verdadei
ro, que converte as vibrações do som em informações que o cérebro pode 
usar. Até esta altura, o som era processado; agora, será sentido. Aqui, o 
som chega à sua retina, tudo que havia antes era uma espécie de lente.

Mas uma analogia com a visão deixa de lado um ponto impor
tante. Uma única partícula de luz (um fóton) é necessária para obter 
uma resposta de uma célula receptora na retina de uma pessoa. 
Sensível, de fato! Mas a luz faz seu trabalho aguilhoando moléculas 
individuais; deixa de lado o torvelinho de sangue pulsante e os 
músculos que se esforçam. A sensibilidade do ouvido é igualmente 
notável mas, da orelha para a célula receptora, todo o processo é 
necessariamente mecânico, porque o som é o resultado da colisão de 
moléculas entre si. Isto significa que é necessário um dispositivo 
mecânico para converter vibrações em impulsos nervosos. Essa enge
nhoca tem de ser minúscula, quase inconsistente, para poder agitar-se 
com muita rapidez. Mas não deve ser rasgada em pedacinhos pelos 
golpes que qualquer organismo de vez em quando sofre, em seus 
esforços pela vida afora.

A natureza respondeu a essas necessidades encerrando o ouvido 
interno e também o ouvido médio no osso mais duro do corpo, o osso 
pétreo temporal. Nessa pequena área do crânio de uma pessoa, apenas 
pouco mais de um centímetro à frente, fica um labirinto de câmaras 
e canais revestidos por membranas. Ali também se encontra todo o 
sistema vestibular, os sensores utilizados para o equilíbrio. A coabita
ção deles não é de forma alguma acidental porque, como veremos, os 
dois sistemas se relacionam, são fisicamente ligados.

Nossos ouvidos internos são salões de concerto do nosso sistema 
nervoso, onde a música se desdobra diante de uma ansiosa platéia de 
milhares de neurônios. Três estreitas câmaras, com pouco menos de 
quatro centímetros de comprimento, amontoam-se umas sobre as
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outras. Todo o conjunto, para se tornar compacto, está enroscado três 
vezes e meia e, assim, recebe o nome da palavra latina que significa 
caracol: cochlea. O último dos ossículos do ouvido médio aguilhoa 
uma membrana e esta envia uma onda de pressão em todo o sentido 
do comprimento da câmara superior, cutucando a fina membrana 
abaixo, de modo a fazer vibrar a câmara média inteira. No chão dessa 
câmara, repousam fileiras sucessivas de neurônios, encravados numa 
complicada estrutura chamada o órgão de Corri, reinado de ponres, 
túneis e espiras carnudas, como mostra a Figura 1.2.

Finalmente, depois de atravessar orelha, canal auditivo, tímpa
no, ossículos, músculos do ouvido médio e fluido coclear, a música 
encontra o sistema nervoso. O órgão de Corti consiste em agrupa
mentos de neurônios especiais, chamados células capilares, com uma 
célula capilar interna e três ou quatro células capilares externas, 
repetidas constantemente em todo o comprimento da câmara. Cada 
agrupamento tem mais sensibilidade para uma freqüência de som 
diferente —  tons agudos na entrada da cóclea, tons graves no final da 
espira. Minúsculos cabelos projetam-se das células capilares, e alguns

Fig. 1.2. —  Cone transversal do órgão de Corti
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deles cutucam uma folha gelatinosa que flutua na parte de cima e é 
articulada de um lado (a membrana tectorial). Quando as vibrações 
da música espalham-se através do fluido em torno, a membrana que 
sustenta o órgão de Corti sacode-se para cima e para baixo, os cabelos 
se dobram e as células capilares excitam-se —  quanto mais forte o 
movimento, mais rápida a excitação. Nesse momento, a música deixa 
o mundo do físico, o da vibração, e entra no mundo do psicólogo, da 
informação.

O toque nos chega através de metros quadrados de pele, a visão 
através de centímetros quadrados de retina, mas o órgão de Corti não 
tem mais do que uma fração correspondente a 1/250 de polegada. E 
tolhido pelas câmaras cocleares. Apenas 14 mil células receptoras 
geram as 32 mil fibras nervosas que deixam a cóclea e seguem em 
direção ao cérebro. Enquanto isso, uma retina de globo ocular apre
senta ao mundo 100 milhões de células receptoras e um nervo óptico 
carrega as informações dessas células para um milhão de fibras. Mas 
esses números dizem pouco quanto à intensidade da experiência. 
Afinal, apenas algumas centenas de receptores da dor podem fazer 
uma pessoa retorcer-se de agonia. Mas é notável que, num cérebro 
composto por bilhões e bilhões de neurônios, esse estreito canal dê 
origem a uma parte tão substancial da nossa experiência do mundo.

Apenas uma olhada numa foto do órgão de Corti faz a pessoa 
maravilhar-se por ele não se arrebentar com a primeira queda de um 
bebê. Mas suas estruturas têm tão pouca massa que mal podem 
mover-se contra o fluido relativamente viscoso que as rodeia. As 
células capilares não se balançam loucamente nem a membrana de 
sustentação esvoaça feito lençol secando na corda. É um órgão sutil, 
que serve a um sentido sutil. Escavado no osso, como um túnel, com 
os músculos do ouvido médio guardando a entrada de sua toca, a 
cóclea leva uma vida sossegada.

Ainda não se chegou a entender inteiramente como a cóclea 
processa até mesmo o som mais simples, quanto mais um concerto. 
Poderíamos esperar que um som com 10 mil ciclos por segundo 
estimulasse apenas um neurônio, afinado justamente para essa fre-
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qüência —  e não passasse daí. O neurônio comunicaria a mensagem 
ao cérebro: “Ouço um componente com freqüência de 10 mil ciclos 
por segundo e sua altura é tal.” Mas todos os sons, com exceção dos 
mais fracos, estimulam muitos neurônios. Uma onda de pressão viaja 
pela cóclea, com sua energia elevando ao máximo o órgão de Corti e, 
depois, decrescendo rapidamente. Um som de 10 mil ciclos por 
segundo pode estimular neurônios afinados de mil até 11 mil ciclos 
por segundo, e as excitações mais rápidas ocorrem nos neurônios mais 
próximos do cume. Como veremos no capítulo seguinte, um tom 
musical pode consistir em vinte ou trinta freqüências. A qualquer 
instante, um conjunto de instrumentos inunda a cóclea com centenas 
de diferentes componentes de freqüência, cada qual com seu ponto 
culminante próprio ao longo do órgão de Corti, cada qual excitando 
muitos neurônios e cada qual sobrepondo-se aos outros. Tudo isso, 
apenas no caso de um acorde.

A música que atinge as células capilares internas da cóclea é 
despachada imediatamente para o cérebro através de fibras nervosas 
de alta velocidade. Mas as células capilares externas respondem menos 
rapidamente e são afinadas de forma muito menos precisa. Sua tarefa 
é avaliar as informações entre freqüências vizinhas e também entre 
momentos vizinhos, para fornecer uma tela de fundo que muda 
lentamente, e contra a qual são analisadas as informações instantâneas 
das células capilares internas. Embora as células capilares externas 
dêem origem a apenas cerca de 15 por cento das fibras nervosas que 
deixam a cóclea, suas informações são imensamente importantes 
porque, quando as células externas são seletivamente destruídas, as 
internas desafinam. De fato, as células capilares externas admitem uma 
discriminação de freqüência mais precisa do que a mecânica da cóclea 
deveria permitir. E cabem a elas os primeiros passos no processo de 
dar sentido a centenas de células capilares que se excitam em reação a 
uma freqüência única.

Tendemos a pensar na cóclea como uma espécie de microfone 
de carne e sangue, ligado no cérebro, transmitindo fielmente todas as 
notas de uma sonata para piano a um cérebro que, depois, irá escutar.
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Mas o cérebro começa a processar o som mesmo neste nível, projetan
do fibras nervosas para os neurônios da cóclea, a fim de controlar sua 
receptividade. Uma função dessas fibras é mascarar os sons feitos pelo 
corpo, como batimentos cardíacos, ou movimentos das pálpebras 
(tente ouvi-los num quarto silencioso —  são mais altos do que você 
pensa). Também já se viu que o sistema é especialmente ativo em 
animais que se preparam para soltar seus chamados, de modo que esse 
sistema pode bloquear o som da voz do próprio animal, exatamente 
como fazem os músculos do ouvido médio. O que é mais importante: 
parece que o sistema modela a entrada sensorial. Existem provas de 
que lesões no sistema interferem com a capacidade de ouvir sons, 
quando há ruído por trás, como no caso de uma conversa numa festa 
barulhenta. Enquanto o fluxo de informações dos neurônios cocleares 
é o primeiro passo apenas para ouvir, esses circuitos do cérebro, de 
retorno de informações, são o primeiro passo para de fato escutar.

Os primeiros ouvintes da terra foram candidatos improváveis: 
os peixes. Um cardume de peixes pode deslocar-se e fazer piruetas em 
harmonia quase perfeita porque uma cadeia de células sensíveis à 
pressão, chamadas órgão da linha lateral, estende-se em cada lado do 
corpo do peixe, e essas células captam todos os movimentos próximos, 
sejam de amigos ou inimigos. Há centenas de milhões de anos, partes 
da linha lateral migraram progressivamente para o interior da cabeça 
dos peixes, onde se tornaram a base do sistema vestibular, o órgão do 
equilíbrio. Para monitorar as viradas dos peixes em qualquer direção, 
desenvolveram-se três canais, situados um diante do outro, em ângulos 
retos, um deles voltado para o mundo diretamente em frente, o outro 
para o lado e um terceiro paralelo ao chão do oceano, embaixo. Além 
disso, desenvolveram-se sacos contíguos aos canais, para monitorar os 
deslocamentos do peixe de um lugar para outro. No piso de cada saco, 
neurônios projetavam cabelos para dentro de uma camada de gelatina 
pontilhada com minúsculas bolas de cálcio. Quando um peixe acele
rava, as bolas eram pressionadas contra os cabelos e os neurônios se 
acendiam, informando ao cérebro do peixe a velocidade exata com que 
ele se movimentava. A partir de então, o peixe pôde exercer excelente
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controle de suas paradas e partidas —  era perfeito para avançar por 
entre os recifes, dando voltas, ou para brigar com os adversários.

Foi quando a evolução deu uma reviravolta importante. Vibra
ções de baixa freqüência, que passavam através do corpo do peixe, 
tanto vibrações provocadas por combates mortais quanto as das ondas 
ao se quebrarem, começaram a agitar as bolas de cálcio e a estimular 
as células capilares. De início, os efeitos eram provavelmente sutis, e 
talvez a interferência não fosse bem recebida. Mas informações im
portantes chegavam através dessas vibrações, informações vindas de 
longe e de um tipo diferente dos deslocamentos da água sentidos pela 
linha lateral. Era som.

Pela primeira vez, em três bilhões de anos de evolução, os 
animais começaram a ouvir —  realmente a ouvir, e não apenas 
detectar sons particulares. Aos poucos, desenvolveu-se tôda uma gama 
de células capilares. Não se tratava mais da existência ou não de sons, 
agora estes assumiam vida própria, elevando-se, caindo, pulsando, 
gorjeando. Era apenas questão de tempo a sensibilidade aumentar e 
o registro de freqüência expandir-se. O cérebro desenvolveu-se para 
acomodar todos os aperfeiçoamentos e, aos poucos, começou a ir além 
da simples sensação dos sons e a analisar, interpretar, identificar.

Mas, identificar o quê? Outros peixes, claro! Os biólogos duvi
daram, certa ocasião, que os peixes pudessem mesmo ouvir alguma 
coisa. Quando procuraram um ouvido interno, tudo que conseguiram 
encontrar foi um sistema vestibular. Os pescadores não concordavam, 
mas os cientistas achavam que as vibrações diretas da linha lateral eram 
o que os fazia perder sua pesca. E havia aquele outro problema: por 
que deveriam os peixer ouvir? Nos laboratórios, eram feitas serenatas 
para os peixes, com violinos, trompetes e apitos. Nenhuma reação. Só 
mais tarde o equipamento da eletrônica moderna permitiria uma escuta 
mais efetiva, por parte dos cientistas, do que se passava no mundo dos 
peixes. Verificou-se, para além de qualquer dúvida, que peixes de 
muitas espécies se chamam entre si, mas de maneiras tão estranhas e 
com sons tão bizarros que demorou muito tempo até se descobrir como 
orientar a pesquisa. Não tendo pulmões para soltar seus gritos, os peixes,
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circunspectamente, rangem os cientes, ou raspam ossos um contra o 
outro. Outros enrijecem os músculos, para dedilhar suas pás natató- 
rias. Foram essas espécies “vocais” (incluindo seu peixinho dourado) 
que desenvolveram a melhor escuta, com o aperfeiçoamento de 
extensões que transportam o som da pá natatória até a cabeça.

Embora alguns peixes sejam capazes de ouvir cada nota de uma 
sinfonia, eles não têm o verdadeiro ouvido interno. Foi apenas nos 
anfíbios que, do sistema vestibular, esgalhou-se um saco que servia 
exclusivamente para a audição. Os primeiros ouvidos internos, como 
os que hoje são encontrados nos sapos, eram apenas uma bolsa, 
contendo grumos de neurônios sensíveis a estreitos registros de fre- 
qüência, movidos por um único ossículo. Mais tarde, os répteis 
reconquistaram o registro amplo de freqüência, que se perdera com a 
saída dos peixes dos mares primordiais. Os pássaros levariam mais 
adiante esse desenho, estendendo a sensibilidade a cerca de 10 mil ciclos 
por segundo. Mas os pássaros não ouvem as músicas uns dos outros tão 
bem quanto nós as ouvimos. Para isso, a natureza teria de desenhar a 
cóclea de três câmaras, encontrada em todos os mamíferos. No total, 
demorou cerca de 500 milhões de anos —  bem mais do que cem milhões 
de gerações de animais —  para que a primeira sugestão de som evoluísse 
e se tornasse um ouvido capaz de apreciar o Don Giovanni.

Perda de Audição1

Diante de sua complexidade, não é de surpreender que o ouvido 
tenha muitos inimigos: uma pancada na cabeça, exposição a intenso 
barulho, infecções bacterianas, danos bioquímicos causados por dro
gas, ou um período de grave falta de oxigênio. O pior é que há poucas 
opções para consertar a cóclea, quando a lesão é séria, porque o corpo 
não pode gerar novas células nervosas, da mesma forma como faz 
células de osso, músculo ou pele.

Talvez o mais espantoso seja que nossa cóclea, como o resto de 
nós, desgasta-se inevitavelmente, com a passagem dos anos. Num 
processo chamado presbiacusia, o limite superior da nossa audição
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declina, à medida que envelhecemos. Não é que as células capilares 
voltadas para as freqüências elevadas necessariamente morram. Em vez 
disso, tornam-se cada vez menos sensíveis, até que, um dia, não encon
tram mais sons bastante fortes para estimulá-las.

O declínio já está em plena marcha com a idade de quarenta 
anos, período em que o ouvido tem apenas um décimo de sua 
sensibilidade original, nas freqüências mais elevadas. Isto significa que 
um som de alta freqüência precisa ser dez vezes mais intenso, para 
parecer tão alto quanto vinte anos antes. Com a idade de oitenta anos, 
o declínio equivale à diferença de volume entre um sussurro e a 
pancada de um martelo mecânico. Assim, para ouvir os sons mais altos 
produzidos por um instrumento musical, seria preciso que esses sons 
fossem tocados, de alguma maneira, tão alto quanto um martelo 
mecânico. Como isto não é possível, a pessoa não os ouve mais.

O efeito prático da surdez causada pelo envelhecimento é que, 
no curso de uma vida, a pessoa perde cerca de meio ciclo por segundo, 
a cada dia, do registro de 20 mil ciclos por segundo com que nascemos. 
Na casa dos quarenta, a perda anual eleva-se a apenas cerca de 160 
ciclos por segundo. Mais tarde, a surdez é galopante, cortando as 
freqüências mais elevadas numa proporção, digamos, de 16 mil ciclos 
por segundo para 13 mil, numa década, depois para 10 mil, na década 
seguinte, depois para 7 mil e, mais tarde...

Mas as salas de concertos estão cheias de músicos e maestros de 
cabelos grisalhos. Apesar da surdez, eles são capazes de trabalhar 
porque, entre os muitos sons que formam um tom musical, o som 
fundamental situa-se relativamente baixo, no registro de freqüência 
da nossa audição. A nota mais alta de um piano, cuja elevação máxima 
se aproxima da maior altura em que qualquer instrumento (com 
exceção dos órgãos) é capaz de tocar, fica exatamente acima dos 4 mil 
ciclos por segundo, e poucos de nós vivem tempo suficiente para a 
surdez se tornar tão acentuada. O que se perde, para os ouvidos, não 
são “as notas”, mas a riqueza tonal, particularmente a efervescência 
das notas elevadas. Imperceptivelmente, a cada dia, o gemido crepitante 
do oboé se achata, amortece-se, apaga-se. Para um maestro com surdez
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àvançada, o equilíbrio de uma orquestra muda, e ele pode ter de 
trabalhar a partir de lembranças de como os instrumentos soam, na 
juventude. Para um solista, a perda dos agudos penetrantes pode levar 
a novas interpretações, centradas em tons de registro médio, ou graves.

Quem não é músico não teria grande problema com a queda da 
audição de alta freqüência, mas acontece que os sons mais importantes 
da fala —  as consoantes —  estão incluídos, em boa parte, nesse 
registro. O silvo de um “s” soa, em grande medida, bem acima da nota 
mais elevada de um piano. As vogais, por outro lado, estão centradas 
nas oitavas superiores do piano. A maioria da energia de som de uma 
palavra está em suas vogais, mas as consoantes são divisores importan
tíssimos, que permitem ao cérebro distinguir uma vogal da próxima. 
Os chimpanzés uivam todo tipo de vogais, mas não são capazes de 
articular os lábios e a língua com habilidade suficiente para formar 
consoantes. Falharam as tentativas de inventar para os chimpanzés 
uma linguagem falada, tôda composta de vogais, porque estas, todas 
juntas, confundem-se. E isto, lamentavelmente, é o que ocorre com 
nossa percepção do discurso, quando a surdez entra em cena e as 
consoantes desaparecem.

Uma vantagem duvidosa da surdez na velhice é que a audição 
reduzida impede a pessoa de perceber que está perdendo também a 
capacidade de discriminar freqüências contíguas. Cada meio grau, ao 
longo de uma escala musical, como na passagem do fá para o fá 
sustenido, acarreta um salto de freqüência de cerca de 6 por cento (de 
100 ciclos por segundo para 106, por exemplo). Um ouvido jovem e 
saudável pode sentir diferenças de freqüência de cerca de um por 
cento, no caso de tons centralizados mais ou menos uma oitava abaixo 
do dó médio, e de meio por cento, no caso dos tons uma oitava ou 
duas mais elevados. Então, não há problema para ouvir a diferença 
entre os graus de um teclado, ou até mesmo entre os quartos de tom 
de algumas músicas não ocidentais.

Porém, outra vez com a idade de quarenta anos, aproximada
mente, as coisas começam a descambar. Na casa dos sessenta anos, a 
discriminação em todas as freqüências é de apenas cerca de um terço,
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ou de um quarto, do que era outrora. Onde a pessoa, antes, era capaz 
de discriminar mais ou menos meio por cento, agora discrimina 
apenas dois por cento. Para os octogenários, a discriminação em torno 
do dó médio só é exata até apenas um quarto de grau, e no dó baixo 
perde-se um meio grau inteiro —  o si não soa mais muito diferente 
do dó, nem o dó do dó sustenido. Não obstante, uma combinação de 
longa experiência e fanfarronada permitiu que muitos grandes músi
cos continuassem tocando na velhice.

E há também a surdez patológica, a surdez que não é conseqüên- 
cia da idade, mas de um ouvido afetado. Uma minoria feliz dos pacientes 
sofre de surdez condunva —  surdez do ouvido médio, freqüentemente 
causada por um aumento do osso, no ponto onde os ossículos encontram 
o ouvido interno. Tudo continua a funcionar adequadamente, mas só 
uma quantidade menor de som atravessa. Um aparelho de surdez pode 
resolver a situação, ajudando o som que chega a esmagar a conexão 
pegajosa. Paradoxalmente, a passagem direta do som da voz da própria 
pessoa para a cóclea é fortalecida, não enfraquecida. Quem sofre disso 
fala mais baixo, para manter o som em seu nível costumeiro, assim 
encorajando os outros a baixarem suas vozes, de modo que se torna 
ainda mais difícil ouvi-los. São muitos os agravamentos.

Mas o que causa horror a qualquer amante da música é a lesão 
no ouvido interno. Em geral, é chamada de perda nervosa, mas seria 
mais adequado, em muitos casos, chamá-la de defeito de funciona
mento. No caso mais simples, uma parte do órgão de Corti pára de 
trabalhar, particularmente nas regiões de alta freqüência, mais próxi
mas da abertura do ouvido médio. A prolongada exposição ao som 
alto é o principal culpado deste tipo de destruição mecânica. O 
resultado, freqüentemente, é uma espécie de presbiacusia acelerada —  
ou seja, envelhecimento acelerado. Aqueles que pensam que seus 
ouvidos estão “ótimos”, depois de ouvirem concertos de rock, talvez 
não tenham de esperar até fazerem oitenta anos para descobrirem que 
não é bem assim. Os aparelhos de surdez ajudam pouco, porque 
reforçam uniformemente todas as freqüências, alterando o equilíbrio 
de qualquer tipo de som.
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Mas há muito mais coisas em jogo, na lesão da cóclea, do que 
apenas a perda do registro de freqüência. Numa síndrome chamada 
restabelecimento do ruído, as células capilares da cóclea perdem sua 
sensibilidade ao som de intensidades baixas ou médias, mas conti
nuam a reagir normalmente às altas intensidades. Os sons que se 
elevam mantêm-se fracos até certa altura e depois explodem, como se 
ocorresse uma virada repentina do controle de volume. Beethoven 
sofreu de restabelecimento do ruído, até ficar totalmente surdo. Mal 
podia ouvir uma orquestra das primeiras filas, mas alguns sons vindos 
do estrado o atacavam, transformando em fiascos suas últimas tenta
tivas de reger. Escreveu sobre a maneira como as pessoas elevavam suas 
vozes, quando ele não podia ouvi-las, mas queixou-se de que “se 
alguém gritar, não consigo suportar”.3 Provocando todo tipo de sons 
bruscos e ásperos, o restabelecimento do ruído tem como sintoma 
mais comum a irritabilidade —  traço que caracterizava Beethoven.

Finalmente, há o ouvido que enlouquece. Tôda a afinação da 
cóclea pode ser jogada fôra, particularmente quando a cóclea inteira 
sofre lesões orgânicas. As altas freqüências podem ser percebidas como 
tons baixos, enquanto as freqüências mais baixas deslizam para cima. 
Esta foi a sorte do compositor francês Gabriel Fauré, no fim de sua 
vida. Ainda piores são os resultados da doença de Ménière, que faz a 
cóclea ficar inchada com o fluido. As vozes podem soar como a do 
Pato Donald e a música se mistura tôda, até o ponto de não haver 
interrupções entre as notas. Quem sofre disso não consegue distinguir 
entre os sons dos vários instrumentos e, nos casos piores, há descrições 
de que a música soa como latas caindo ou martelos batendo numa 
bigorna. Há destinos piores do que ficar surdo.

Localizando o Som4

Quase tôda nossa experiência auditiva volta-se para identificar 
as coisas: uma torneira pingando, uma palavra falada, o gorjeio de um 
clarinete. Estamos muito mais interessados na natureza dos sons do 
que no lugar de onde vêm. Mentes como a nossa mapeiam o mundo
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de forma tão efetiva que pouco nos preocupamos com a localização 
dos sons. Já  sabemos perfeitamente onde está a torneira. Em geral, só 
em cenários como ruas movimentadas, ou becos escuros, nos torna
mos conscientes da localização de um som e talvez nos esforcemos 
para estabelecer exatamente sua posição. Mas a prioridade da evolução 
foi a descoberta do local de onde vêm os sons, e não daquilo que são. 
Não adianta muito distinguir o som que a presa ou o predador fazem 
quando não se sabe por qual caminho se aproximar, ou escapar. A 
localização é tão importante que nossos ouvidos a efetuam de meia 
dúzia de maneiras. Na verdade, localizar é a preocupação básica das 
partes mais primitivas do cérebro auditivo.

Em nossa experiência da música, também é importante poder 
localizar. Numa sala de concerto, os ecos chegam aos nossos ouvidos 
vindos de todas as direções e localizamos cada uma delas. Os sons que 
chegam diretamente do palco são, em geral, os mais altos, então 
tendemos a experimentar a música como se viesse desse ponto. Mas 
uma infinidade de ecos, alguns fortes mas, na maioria, sutis demais 
para que se possa distingui-los, transformam em abraço o que seria, 
de outra forma, uma paulada de som. Cercando-nos, a música é 
transformada num meio ambiente que habitamos, um mundo onde 
estamos à sua mercê. Se levarmos um desempenho para o lado de fôra, 
de modo a não haver parede alguma para criar ecos, a música é 
reduzida a uma presença, entre muitas outras, no mundo, em vez de 
um mundo em si.

Quando um raio de luz entra em nossos olhos, sua posição na 
retina revela seu ponto de origem. Vê-lo é localizá-lo. Mas, na audição, 
os sons que vêm de todas as direções afunilam-se para dentro de um 
estreito canal de ouvido, todos aproximando-se do tímpano pelo mesmo 
ângulo. É como se a natureza jogasse fôra sua oportunidade de localizar 
som. Mas podemos dizer a posição de um som não apenas quando ele 
está à esquerda ou à direita, mas também quando se acha aos nossos 
pés, acima de nossas cabeças ou atrás de nós.

Todos temos músculos para movimentar nossas orelhas, um 
legado de remotos ancestrais primatas. Hoje, esses músculos só servem
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para divertir as crianças ou confundir os criacionistas, mas, outrora, 
eram o meio básico para localizar os sons. Observem um cervo 
procurando alimentos na floresta. Suas orelhas, semelhantes a chifres, 
estão em constante movimento, virando-se com a mesma facilidade 
para a frente e para trás. As orelhas sondam o mundo, em busca de 
sons, como os olhos do cervo buscam visões. As duas orelhas movi- 
mentam-se de forma independente e, algumas vezes, dirigem-se para 
direções diferentes, chegando a cobrir plenamente 360 graus. Quando 
é ouvida alguma coisa significativa, movimentam-se em sua direção, 
fazendo minúsculos ajustes, até poderem captar o máximo possível do 
som. Feito isso, informações que chegam através dos músculos das 
orelhas dizem ao cérebro qual a orientação delas e, assim, qual a 
direção do som. Algumas vezes, encontramos um cervo olhando 
atentamente com as orelhas.

Os seres humanos também são capazes de fazer esse tipo de 
pontaria no som, mas nosso método é virar a cabeça até o som chegar 
igualmente em cada ouvido. Com mais freqüência, deixamos nosso 
cérebro fazer o trabalho de comparar as diferenças num som, quando 
ele chega aos dois ouvidos. Os sons só parecem os mesmos nos dois 
ouvidos ao se aproximarem diretamente de frente, ou de cima, ou por 
trás. De outra forma, os sons chegam a um ouvido e um átimo de 
segundo mais tarde ao outro. A disparidade proporciona informações 
para calcular o ângulo de aproximação do som. A disparidade nos 
tempos dos empurrões e puxões que uma onda de som aplica nos dois 
ouvidos fornece mais informações. Esses mecanismos de “tempo-de- 
chegada” funcionam melhor no caso das baixas freqüências, que 
podem causar, nos neurônios do cérebro, um estímulo paralelo às 
vibrações de um som.

Também localizamos os sons comparando sua intensidade em 
cada ouvido. Também neste caso, o som parece o mesmo ao se 
aproximar pela frente ou por trás, mas não quando vem de lado. O 
som diminui pouco, na curta distância de um ouvido para o outro, 
mas a cabeça bloqueia componentes de alta freqüência, lançando uma 
espécie de sombra. Nossos cérebros notam tanto a ausência desses
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componentes quanto o declínio da intensidade geral. O grau de 
diferença revela o ângulo do som. Como esse mecanismo funciona 
melhor com freqüências altas, ele complementa perfeitamente a van
tagem dos mecanismos de “hora-de-chegada”, no caso das freqüências 
baixas. A localização é melhor nas freqüências médias, pois aí os dois 
tipos de mecanismos se sobrepõem.

Pensem como uma trompa de caça, cujo som vem do topo de 
uma colina distante, soa diferente de outra, próxima. Além de fixar a 
direção de um som, nosso cérebro faz o melhor que pode para 
estabelecer sua distância, procurando indicações do que aconteceu 
com o som durante sua aproximação. A indicação mais importante é 
a perda das partes de alta freqüência do som, que caem rapidamente 
enquanto o som viaja pelo ar. Por experiência, nosso cérebro aprende 
as características de sons particulares em várias distâncias. De forma 
inteiramente inconsciente, carregamos conosco um banco de lem
branças dessas coisas, como quão alto um cão late, e como soa um 
latido de cão nas proximidades, em comparação com outro, distante. 
Essas indicações podem ser ilusórias e, muitas vezes, ficamos em 
dúvida quanto às nossas avaliações. Mesmo assim, é preciso um 
cérebro avançado para interpretar indicações de distância e, provavel
mente, poucos animais fazem isso tão bem quanto nós.

Somos capazes de concentrar a atenção em sons vindos de quase 
todas as direções. Mas os mecanismos que comparam o som, nos dois 
ouvidos, só podem revelar que um som está, digamos, 30 graus para 
a esquerda, mas não dizem se está 30 graus para a frente ou para trás, 
ou se o som vem de cima ou de baixo, naquele ângulo. São as muitas 
dobras e protuberâncias das orelhas que acrescentam a dimensão 
extra.5 São desenhadas de modo a fazer os sons de alta freqüência 
pularem de uma dobra para outra, atravessando a orelha de forma 
diferente, de acordo com cada direção de aproximação. De uma 
maneira complexa, pouco entendida, uma orelha produz uma infini
dade de minúsculos ecos, cujos atrasos combinam-se de diferentes 
formas, indicando a localização de um som. A pequena saliência de 
carne que se projeta para fôra, na abertura do canal da orelha (o tragus)
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capta o som refletido e o guia em direção ao tímpano. Os sons são 
alterados de formas diferentes ao se aproximarem por trás, já que a 
parte de trás de nossas orelhas bloqueia as freqiiências altas.

Como sabe todo estudante de arte, não existe uma orelha 
“padrão”, da mesma forma como não existe uma boca ou um nariz 
padrão. As orelhas de cada pessoa são únicas, como suas impressões 
digitais (ponha em fila alguns amigos e compare!). Então, variam 
segundo cada pessoa as distâncias de reflexo de uma orelha, bem co
mo seus tempos de reflexo. Aprendemos com a experiência como os 
efeitos de nossas orelhas correlacionam-se com as colocações do som 
no mundo.

A espacialização do som ocorre em nível abaixo da consciência. 
Os reflexos das orelhas e as disparidades do som entre os dois ouvidos 
são captados, mas são inaudíveis. Simplesmente, descobrimos que, 
embutido em nossa experiência de um som, existe um sentido de que 
um violino está “ali, à esquerda”, ou “atrás de mim, acima”. Se o 
processo é sutil, o resultado é poderoso. Experimente colocar-se diante 
de um sussurrante regato próximo, num bosque silencioso. Seus 
muitos sons se perdem na distância, à esquerda e à direita. Com os 
olhos fechados, curve-se e cubra suas orelhas de várias maneiras, para 
complicar seu funcionamento normal. Enquanto fizer isso, a largura 
sônica do mundo desmoronará à sua frente. A experiência parece-se 
um pouco com a de quem passasse seu hi-fi do modo estéreo para o 
monaural. Repita a experiência numa sala de concerto (caso não se 
importe com alguns olhares interrogativos) e descobrirá que a ampli
tude da música desaparece, quase como se o concerto tivesse passado 
para o lado de fôra.

Localizamos os tons musicais bem menos que a maioria dos sons. 
Nossos ouvidos sentem-se mais à vontade com sons que mudam 
constantemente e estão espalhados através de muitas frequências. 
Como há tantos fatores que influem em nossa habilidade para locali
zação, ela varia com a direção e a frequência. Falando de forma geral, 
no plano horizontal podemos detectar diferenças de posição de cerca 
de um grau para sons de até cerca de mil ciclos por segundo (duas
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oitavas acima do dó médio), e de 2 graus para as freqüências mais altas. 
Mas, quando um som se aproxima vindo de cima, localizamos até 4 
graus em freqüências baixas, e com muito menos exatidão em freqüên
cias mais altas —  tão menos que ficamos perplexos com sons que vêm 
direto de cima.

Os seres humanos são muito eficientes na localização de sons, 
mas não somos os melhores. Os campeões de localização da natureza 
são as corujas.6 Algumas conseguem uma exatidão de um grau em 
todas as direções, por terem desenvolvido crânios assimétricos, que 
colocam um ouvido mais alto do que o outro, de modo que os sons 
de cima e de baixo chegam em tempos ligeiramente diferentes. A 
maioria dos mamíferos localiza bem menos do que nós, em parte 
porque as cabeças menores resultam em diferenças também menores 
entre os ouvidos. Os peixes enfrentam as maiores dificuldades, já que 
o som se desloca da água diretamente através de suas cabeças com uma 
velocidade quatro vezes maior do que no ar, reduzindo muito as 
diferenças entre os ouvidos. Mas numerosos peixes são capazes de 
distinguir bastante bem a direção de um som, aparentemente por 
terem desenvolvido células capilares sensíveis à direção.

Pensando em todas as maneiras através das quais localizamos o 
som, é fácil entender por que dois alto-falantes, numa sala de estar, 
não conseguem apreender a amplitude de uma sala de concerto. Ao 
gravar uma sinfonia, os microfones captam ecos vindos de todas as 
partes da sala, bem como o som que vem diretamente dos ins
trumentos. Mas, quando se põe a gravação para tocar, todos os ecos 
da sala aproximam-se de nós pela frente. Esses ecos tornam a ecoar, 
depois, em sua sala de estar, produzindo uma confusão. A melhora 
não é grande quando se grava com microfones em todas as partes 
de uma sala de concertos e, depois, põe-se outra vez o som para 
tocar com microfones de todos os lados. Afinal, uma pessoa sentada 
numa sala de concertos usa apenas dois microfones para ouvir uma 
sinfonia —  seus ouvidos. Mas, ao contrário dos microfones mecâni
cos, os ouvidos tratam de forma diferente o som que vem de cada 
direção.
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Para a música gravada soar autêntica, espacialmente, aos nossos 
ouvidos, são precisos microfones com orelhas. Parece uma idéia 
despropositada mas, de fato, vem sendo posta em prática há anos. O 
procedimento é esculpir uma cabeça do tamanho normal, com orelhas 
típicas, e encravar microfones do tipo comum na extremidade dos 
canais do ouvido. A cabeça bloqueia as altas freqüências e cria as 
demoras adequadas entre os ouvidos, enquanto as orelhas fazem os 
reflexos habituais. Situe-se a cabeça no melhor assento numa sala de 
concertos e execute-se uma ópera. Depois, ouça-se a gravação através 
de headphones colocados dentro do ouvido, de modo que o som não 
se reflita através da sala nem em torno de suas orelhas. O efeito é 
mágico. Um sussurro atrás da orelha é ouvido exatamence ali, atrás da 
orelha. O que é lamentável, poucas gravações foram feitas com essa 
técnica, porque ela só funciona bem com microfones de ouvido e 
também porque os engenheiros gostam de trabalhar com dúzias de 
microfones, para ajustar o equilíbrio de uma orquestra. Se a amplitude 
da música é importante para você, não há nada que substitua uma boa 
sala de concertos.

Audição Primitiva

Quando o ouvido já fez seu serviço e os impulsos nervosos 
jorram em direção ao cérebro, você pode pensar que a natureza 
trabalhou o suficiente e a música foi “ouvida”, embora, de fato, ainda 
não apreendida. Mas o som apenas começou sua jornada para o 
entendimento e tem à sua frente um árduo itinerário, antes de se fazer 
conhecido nos centros cerebrais mais elevados.

É a dobra faiscante do córtex cerebral que vem à mente da 
maioria de nós, quando pensamos no cérebro. Abra um crânio e o 
córtex é o que você vê. Mas o córtex é apenas a superfície externa do 
cérebro (córtex significa “casca de árvore”, em latim). Partes muito 
mais antigas do cérebro ficam escondidas por baixo e estão em 
funcionamento em tudo o que fazemos. Claro, foi o córtex que se 
expandiu, no curso de dezenas de milhões de anos, e tornou os
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mamíferos cada vez mais inteligentes. Nós, humanos, temos muito 
mais córtex do que nossos primos primatas mais próximos, e ele, 
claramente, está por trás de nossa capacidade intelectual. Então, é 
natural supor que o córtex deve ser onde “escutamos”, onde “vemos”, 
onde “somos”. Há muita verdade nessa idéia e o córtex será nosso 
tema central nos próximos capítulos. Mas animais que têm pouco ou 
nenhum córtex lidam bastante bem com o mundo, e entre seus 
talentos, está a audição aguçada.

Quando a medula espinhal emerge da vértebra que fica na 
posição mais elevada, ela se torna mais grossa e, abruptamente, muito 
mais complicada. Essa parte do cérebro —  o tronco cerebral —  é a 
mais antiga e a mais desordenada. No córtex cerebral, acima, os 
neurônios organizam-se ao longo de uma superfície bidimensional, o 
que é muito conveniente para os pesquisadores. Mas, no tronco do 
cérebro, grupos de milhões de neurônios se aglomeram em mixórdias 
tridimensionais chamadas núcleos. Cada núcleo está intrincadamente 
ligado aos outros, ou a diferentes partes do cérebro, formando um nó 
quase impenetrável, que os neurocientistas mal começam a desenre
dar. A Figura 1.3 representa os núcleos auditivos do tronco do cérebro.7

A música abre caminho através desse labirinto antigo pulando 
de um núcleo para outro, em sua viagem da cóclea para o córtex 
cerebral. A cada passo, o tronco do cérebro observa relações dentro de 
sons, como a elevação de freqüência de um som, ou o fato de que ele 
se torna mais alto. Mas a principal preocupação dessa parte do cérebro 
auditivo é localizar o som —  algo não essencial para a música, mas 
prioritário para a sobrevivência de um animal.

Quando o som parte da cóclea, é cortado em pedaços e cada um 
dos seus muitos aspectos entra em desvios, que conduzem aos circuitos 
neurais próprios de cada um. A primeira parada é o núcleo coclear, 
onde as fibras nervosas auditivas ramificam-se em direção a três 
divisões, duas empenhadas na localização e outra que parece relacionar 
os componentes de freqüência de um som. Aqui, e em quase todos os 
núcleos, até o córtex, encontram-se neurônios arrumados ao longo de 
um eixo, dispondo-se num extremo aqueles que respondem às fre-
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Para o cortex

♦

Fig. 1.3. —  Á reas auditivas no tronco do cérebro

qüências mais baixas e, no extremo oposto, os que respondem às mais 
altas, exatamente como na cóclea. Mas cada mapa de freqüência 
representa um aspecto diferente da música. Um mapa pode comparar 
as diferenças de “tempo-de-chegada” de um tom, em cada freqüência. 
Outro, compara a altura relativa das freqüências, em cada ouvido. E 
um terceiro mapa talvez represente as relações entre freqüências 
simultâneas, ou acompanhe as mudanças nessas relações, a cada 
momento. Num ponto superior do sistema nervoso, as informações 
que vêm desses mapas convergirão para criar a complexa experiência 
que é o gorjeio de uma flauta, ou a buzina de um clarinete.
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A primeira tarefa do cérebro é ligar o que entra pelos dois ouvidos 
e testar as diferenças no som que ouvem. Uma série de núcleos 
chamados corpos olivares faz esse serviço. Os pesquisadores descobri
ram, nesses núcleos, neurônios que são estimulados apenas quando 
há diferenças particulares de intensidade, ou apenas no caso de 
disparidades de timing algo prolongadas. Tamanha especificidade 
mostra que esses núcleos fazem grande parte do trabalho exigido para 
localizar sons, codificando as relações espaciais que seguem fluindo 
em direção ao córtex. Nas corujas, foram descobertos neurônios 
olivares que são estimulados apenas quando ocorrem ângulos parti
culares entre uma fonte de som e a orientação da coruja.

Corujas? Elas podem saber piar muito bem, mas não têm muita 
vida musical. E os nossos próprios troncos cerebrais? Prepare-se para 
uma frustração. O que sabemos do cérebro, neste nível detalhado, vem 
quase inteiramente de estudos com animais. No caso particular do tronco 
do cérebro, não se pode pesquisar sem causar danos. Então, as experiên
cias com seres humanos estão fôra de questão.

Mesmo em condições de laboratório, é terrivelmente difícil 
monitorar o funcionamento dos neurônios nas profundidades do 
cérebro, preservando-se, ao mesmo tempo, os neurônios em torno, 
com os quais eles interagem. Neurônios do tamanho de uma cabeça 
de alfinete estabelecem, freqüentemente, centenas de conexões com 
outros neurônios, mesmo quando estão a uma boa distância. Não há 
maneira de desenredar esse emaranhado. Então, os pesquisadores 
fazem sondagens cegas, em busca de neurônios que exibam um 
comportamento interessante, para então, laboriosamente, deduzirem 
como eles funcionam com relação aos outros. Não existe ainda 
nenhum mapeamento detalhado de todos os tipos de neurônios, 
mostrando todos os seus tipos de comportamento, e não existirá por 
muito tempo.

Muito antes de unir os tons de uma sinfonia, transformando-os 
em acordes e melodias, nosso cérebro representa a posição espacial de 
cada tom num mapa comum. Isto ocorre dentro de um par de 
protuberâncias na parte de trás do tronco do cérebro superior, os
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inferior colliculi (traduzindo, “montículos inferiores”), para onde 
convergem os caminhos mais baixos. Ali, fontes de som são rastreadas, 
ao se movimentarem pelo espaço, e alguns neurônios só funcionam 
quando são feitos movimentos em determinadas direções. É apenas 
nesse nível que o som se torna útil, permitindo que a presa evite o 
predador, ou que o predador capture a presa. Os montículos inferiores 
desempenham papel importante no direcionamento das orelhas do 
animal. E estabelecem ricas conexões com mais de vinte pontos, em todas 
as partes do cérebro, incluindo muitas que estão fundamentalmente 
relacionadas com os movimentos do animal pelo mundo. Pode pare
cer estranho que o sistema auditivo se estenda diretamente até as 
estruturas do cérebro ligadas ao controle dos músculos. Mas a priori
dade, na natureza, não é ouvir com atenção e interpretar, mas escutar 
e reagir, simplesmente.

Logo acima dos montículos inferiores está um segundo par de 
proruberâncias, chamadas superior colliculi, onde o som se encontra 
com a visão e o toque. Partes dos montículos superiores mapeiam a 
experiência visual, de forma bem parecida com a maneira como os 
montículos inferiores mapeiam a experiência auditiva, controlando os 
movimentos dos olhos, exatamente como os montículos inferiores 
controlam os movimentos do ouvido. Camadas mais profundas dos 
montículos superiores, porém, vão além do processamento visual e 
combinam informações de todos os sistemas sensoriais, num mapa do 
mundo em torno, um mapa que se^ue uma topografia bizarra, 
incluindo tôda a superfície do corpo e, assim, todas as direções no 
espaço. A essa altura o cérebro primitivo parece chegar a uma espécie 
de visão do mundo. Os pesquisadores estão perplexos diante da 
maneira como estão relacionados os mapas superpostos dos vários 
sentidos.

Embora a principal tarefa do tronco do cérebro seja localizar o 
som, ele também trabalha definindo e modelando sons. Na parte 
inferior do tronco do cérebro os neurônios tendem a funcionar 
enquanto dura um tom. Mais perto do córtex, só são intensamente 
estimulados quando um tom começa e pára. É como se o tronco do
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cérebro descobrisse as beiradas de um som e as aguçasse, de modo a 
ficarem instantaneamente claras para o córtex, que espera acima. Para 
a música, isto significa que o tronco do cérebro ajuda a identificar 
notas individuais dentro da proliferante confusão que sai jorrando da 
cóclea.

Enquanto isso, outros caminhos no tronco do cérebro processam 
o som, mas o fazem de uma maneira que ninguém realmente chega a 
entender. Neste sistema difuso ascendente, os neurônios não parecem 
organizar-se pela freqüência, e reagem com relativa lentidão, como se 
sua preocupação maior fosse avaliar a experiência de muitos momen
tos, mais do que relatar o último evento sônico. Os pesquisadores, em 
geral, negligenciaram esses caminhos, preferindo, em vez disso, dirigir 
seus elétrodos na direção dos neurônios que exibem concepções 
familiares de som. Mas o sistema difuso comunica-se com partes do 
córtex cerebral especialmente voltadas para a atenção, memória e 
aprendizagem —  todas essenciais para nossa compreensão da música.

Só os seres humanos têm cérebros que podem ser treinados para 
penetrar numa camada após outra das relações sônicas. Mas, até 
mesmo em nossos cérebros avançados, o tronco do cérebro, provavel
mente, não chega a encontrar muito sentido numa seqüência de 
algumas poucas notas. Mesmo a melodia mais simples requer o córtex 
cerebral. Grande parte deste livro é dedicada a mostrar como o córtex 
entende estruturas cada vez mais elaboradas e alongadas. Mas, antes 
de abordarmos sinfonias ou até mesmo simples melodias, precisamos 
analisar a estrutura musical mais simples: o tom. Porque, ao contrário 
dos sons comuns que abordamos até agora, uma única nota de um 
violino ou oboé está repleta de relações complexas mas elegantes. Este 
é o tema do próximo capítulo.
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2
Do som...

...ao tom...

ARRASTANDO-SE PESADAMENTE nas pernas traseiras, dota
do de uma cauda grossa e de mãos que pareciam nadadeiras, o 

Parasaurolophus1 tinha uma altura que correspondia a três vezes a de 
um homem e pesava três toneladas. Talvez fosse o mais majestoso dos 
hadrossauros, família de dinossauros que se desenvolveu tarde e pros
perou exatamente até a grande extinção, há sessenta e cinco milhões de 
anos. De acordo com as idéias sangrentas de uma criança com relação à 
excelência dos dinossauros, os hadrossauros eram uma turma muito sem 
graça —  pacíficos vegetarianos, destituídos de dentes cortantes e de 
couraça nodosa. De fato, todos os hadrossauros tinham um aspecto bem 
parecido, a não ser pelas cristas no alto de suas cabeças. Algumas espécies 
exibiam ferrões que se projetavam para a frente; outras, eram dotadas de 
barbatanas, ou de órgãos que pareciam capacetes. Mas o Parasaurolophus 
possuía a mais nobre coroa, um tubo de um metro e meio, descrevendo 
um arco que ia de suas narinas até bem além da parte de trás da cabeça.

Os paleontólogos se interrogaram febrilmente, por muito tem
po, sobre a crista oca do Parasaurolophus. Para que servia? Pensava-se,
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no início, provavelmente por equívoco, que os hadrossauros passavam 
seus dias alimentando-se no fundo lamacento de pântanos e rios, e 
assim se justificava a suposição de que o Parasaurolophus empregava 
sua crista como um tubo de respiração do tipo usado pelos mergu
lhadores. Mas verificou-se que não havia nenhuma abertura na extre
midade. Outras hipóteses não obtiveram êxito maior. Alguns pesqui
sadores achavam que a crista era para estocar ar, ou que servia como 
uma espécie de câmara de compressão, para impedir a água de entrar 
nos pulmões do dinossauro. Outros sugeriram que era usada para 
empurrar a folhagem, abrindo caminho. E então, um dia, alguém teve 
uma idéia luminosa. Comprou um pedaço de tubo plástico e cola, fez 
uma crista tosca, do tamanho natural, igual à do Parasaurolophus, e 
demonstrou, com um sopro fundo, a verdadeira natureza da crista: 
era uma trombeta.

Bom, não exatamente uma trombeta. Era um ressoador—  um 
vaso fechado, destinado à amplificação de freqüências particulares —  
que o Parasaurolophus usava para trombetear seus urros até longas 
distâncias. Os hadrossauros eram criaturas altamente sociais (são cele
brados por terem construído ninhos e cuidado dos filhotes); então 
grandes grupos, provavelmente, berravam em coro. Que algazarra! Os 
machos tinham cristas maiores do que as fêmeas e alguns paleontólo
gos suspeitam que eles só batalhavam por seus haréns por causa da 
exibição visual e sônica. Os hadrossauros talvez fossem suficientemen
te inteligentes para se identificarem uns com os outros através de seus 
toques de trombetas. As escavações em busca de seus crânios gigantescos 
revelaram finos e delicados ossos do ouvido médio —  sinal de audição 
apurada que, por sua vez, indica a existência de um cérebro aguçado.

Tons

O que torna o Parasaurolophus interessante é que ele produziu 
não apenas quaisquer antigos sons, mas sons musicais —  tons. Sua 
crista foi um dos primeiros instrumentos de música. Como veremos 
dentro de um instante, os tons musicais são formados a partir de
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modelos particulares de som, produzidos apenas pela vibração de 
certas formas simples. Essas formas dificilmente ocorrem de modo 
natural. O vento pode assobiar, vez por outra, e os regatos em certas 
ocasiões sussurram, melodiosamente, mas o que a natureza faz, na 
maioria das vezes, é barulho. A evolução, sem dúvida, tem trabalho 
mais sério para fazer do que inventar sons bonitos —  exceto quando 
os animais têm algo a dizer um ao outro.

Quando um animal grita para outros de sua espécie, em geral 
emite o som mais alto que pode. Um grande som viaja mais depressa 
e, como ameaça, funciona melhor. Claro, os animais fazem som de 
muitas maneiras: os pássaros gorjeiam, as cobras silvam, os grilos 
produzem um ruído estridente, os golfinhos dão estalidos, os jacarés 
estapeiam a água, os peixes rangem ossos, as cascavéis sacodem as 
caudas, os gorilas batem no peito. Os mais eficazes produtores de som, 
porém, concentram seus esforços apenas num tom, para fazer um som 
que viaja até mais longe e parece mais alto do que se essa energia fosse 
espalhada por muitas freqíiências. Esses sons não vêm da agitação de 
uma grande massa de carne, da maneira como um porco grunha, com 
seu focinho. Isto apenas provoca barulho, porque um focinho tem 
muitos componentes físicos e cada um deles vibra com suas próprias 
freqíiências. Uma manobra melhor é puxar uma fina folha de tecido, 
até ficar bem esticada, e excitá-la com um firme fluxo de ar. Dê uma 
forma correta, acrescente, acima, as câmaras de ressonâncias —  e você 
terá a voz de Pavarotti.

Formas simples, como cordas, tubos e gongos, fazem belos sons 
porque vibram de maneiras simples. Considere uma corda de violão. 
Quando é dedilhada, a corda inteira vibra para a frente e para trás, 
numa frequência particular, digamos 100 ciclos por segundo. Se você 
prende a corda na metade, de modo a dividi-la em dois segmentos, 
cada um com metade do comprimento da corda, esses segmentos 
vibram, cada um, numa freqüência que corresponde a duas vezes a da 
corda inteira, ou seja, 200 ciclos por segundo. Da mesma forma, 
dividir a corda em três triplica a freqüência original; em quatro, 
quadruplica e assim por diante.
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É bem fácil ver por que extensões mais curtas de corda dão 
freqüências mais elevadas. Mas as cordas também geram esses sons de 
uma maneira que não é absolutamente intuitiva. Porque mesmo a 
corda não dividida produz as mesmas freqüências mais altas, embora 
em intensidade mais baixa do que a freqüência fundamental da corda 
(seu “fundamento”). Dedilhe uma corda de violão e tôda ela vibra na 
freqüência fundamental, as metades superior e inferior vibrando, 
independentemente, no duplo dessa freqüência, os três terços no 
triplo da freqüência e assim por diante. A corda se agita loucamente, 
quando todos esses movimentos se combinam.

Esses sons de freqüência mais alta são chamados de sons harmô
nicos (ou consonantes, sons simples, que formam um composto). Em 
muitos instrumentos musicais, mas não em todos, o primeiro som 
harmônico tem uma intensidade equivalente a menos da metade do 
fundamental, e os sons harmônicos subseqüentes são ainda mais 
suaves. Então, tendemos a identificar o tom por seu componente mais 
alto e pelo mais baixo. Uma corda ideal produziria um número 
infinito de sons harmônicos; mas, no mundo real, a maioria dos sons 
musicais tem vinte sons harmônicos, ou menos, sendo os mais altos, 
entre esses sons harmônicos, ainda fracos demais para serem audíveis. 
Em parte, o motivo para um saxofone soar diferente de um violino é 
que as intensidades dos sons harmônicos dos dois instrumentos são 
diferentes.

Quando os sons são arrumados num padrão organizado de sons 
harmônicos, o resultado é um tom. Os tons agradam nossos ouvidos 
de uma maneira como não conseguem fazer os sons de freqüência 
única. Atrás de sua beleza, o que existe é simples aritmética. Conside
rem todas as notas chamadas “lá” existentes num teclado de piano. As 
duas oitavas fundidas do lá abaixo do dó médio têm uma freqüência 
de 110 ciclos por segundo. A freqüência é duplicada de uma oitava 
para outra e, assim, numa oitava mais alta, a freqüência é 220, depois 
440, em seguida 880. Por motivos que abordaremos no Capítulo 3, 
todos os múltiplos de uma freqüência básica têm a mesma qualidade, 
a mesma “aura”. Mesmo para ouvidos não treinados, todos os “lá” se
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parecem um com o outro e, da mesma forma, todos os dó, sol e si 
bemol.

Agora, pensem na progressão dos sons harmônicos. Se o lá, em 
110 ciclos por segundo, é a freqüência fundamental, então seus sons 
harmônicos mais fortes incluem 220, 330, 440, 550, 660, 770 e 880. 
Entre estes, as freqüências 220, 440 e 880 são todas do lá. Então, o 
cérebro encontra grande coerência no som que ouve. Além disso, o 
som harmônico 330 está a meio do caminho entre os dois lá em 220 
e 440, exatamente como o som harmônico 660 está a meio do 
caminho entre os dois lá em 440 e 880, tornando a seqiiência de sons 
harmônicos ainda mais ordenada. Todos se relacionam como múlti
plos do fundamental, sejam metade ou quartos.

Nossos cérebros podem, facilmente, encontrar sentido nessas 
relações organizadas. Se as distâncias entre os sons harmônicos fossem 
desiguais, o cérebro, presumivelmente, precisaria esforçar-se muito 
mais para modelar relações entre as partes de um tom, ou talvez 
deixasse de detectar as relações e encontrasse apenas barulho. A Figura 
2.1 proporciona um análogo visual. Considere com que facilidade 
você pode entender a geometria do modelo do som harmônico 
mostrada na parte (a) da figura; seria simples recriar esse modelo a 
partir da lembrança. Mas os modelos irregulares da parte (b) são mais 
complicados e seria muito mais difícil redesenhá-los. No primeiro 
caso, nosso cérebro encontra ordem; no segundo, relativa desordem.

Como os tons musicais são construídos com seqüências ordena
das de sons harmônicos, cada nota é, na verdade, um acorde, e este 
percorre várias oitavas acima da freqüência fundamental da nota. Mas 
nossos cérebros registram apenas uma única entidade. Isto acontece, 
um pouco, porque a maior parte da energia de um tom reside, 
geralmente, no fundamental, e um pouco porque o fundamental é 
escorado pelos mais importantes sons harmônicos. Quando o fun
damental é um lá, a qualidade de “ser lá” é repetidas vezes reforçada, 
enquanto a nota é reproduzida cada oitava acima. Como veremos, ao 
examinarmos o fenômeno do tom perfeito, nossos cérebros são muito 
mais aptos para identificar a natureza de um lá do que para detectar
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(a) (b)

Fig. 2.1. —  A geometria dos sons harmônicos

em que oitava o lá reside. Então, todo som harmônico que é um lá 
tende a se fundir com o fundamental. Os sons harmônicos precisam 
estar em perfeito ajuste, para se fundirem adequadamente. Pesquisas 
de laboratório mostram que, quando um som harmônico mais baixo 
se desvia do seu tom perfeito, mesmo minimamente, ele se projeta de 
repente para fôra e é ouvido como som separado.

Sons harmônicos mais altos se aglomeram na quarta oitava acima 
do fundamental, onde existe um som harmônico quase que em todos 
os degraus ao longo da escala. Aqui, rompem-se as simples relações 
encontradas entre sons harmônicos mais baixos, e os sons se chocam. 
Felizmente, esses sons harmônicos tendem a ser muito menos intensos 
do que a primeira meia dúzia. Mas eles podem confundir perceptivel- 
mente os tons básicos porque, para esses tons, os sons harmônicos 
mais elevados caem no registro de freqüência no qual nossos ouvidos 
são mais sensíveis. Inversamente, as notas altas tendem a ser pobres 
em sons harmônicos, porque os instrumentos têm problemas para 
vibrar em freqüências muito altas. No topo do seu registro, uma flauta

59



pode produzir um puro fundamental, sem qualquer som harmônico 
—  torna-se um assobio. Preferimos tons cuja energia não seja pouca 
demais nem excessiva, nos seus sons harmônicos, e esses são os tons de 
âmbito médio, que ficam no centro de um teclado de piano. Não é de 
admirar que a maioria das notas musicais ocupe essas freqüências médias.

A maioria de nós passa a vida inteira sem perceber que ouvimos 
muitos sons em cada tom musical. Deixamos de ouvir os componentes 
de um tom em grande parte por falta de atenção, exatamente como 
olhamos para uma árvore sem notar seus ramos individuais. Você 
pode treinar a si mesmo para ouvir sons harmônicos individuais. 
Sente-se num piano e toque uma nota do meio do registro, depois 
toque, suavemente, a nota uma oitava acima, que é o primeiro som 
harmônico. Quando tocar outra vez a primeira nota, seu cérebro 
saberá onde procurar o som harmônico. Algumas pessoas alegam que 
são capazes de distinguir uma dúzia de sons harmônicos dessa manei
ra, mas você se sairá muito bem se distinguir alguns poucos.

A intensidade dos sons harmônicos de um tom flutua quando o 
tom começa, em seguida é mantida e depois cai. Freqüentemente, o 
fundamental eleva-se rapidamente até sua plena intensidade e os 
vários sons harmônicos seguem-se discretamente. Mas, algumas vezes, 
os sons harmônicos mais baixos precipitam-se primeiro, abrindo 
gradualmente caminho para o lento fundamental. E, em certos casos, 
o fundamental é, na verdade, mais fraco que seus sons harmônicos, 
durante tôda a duração de um tom. Exatamente como os sons 
harmônicos se elevam irregularmente, também desaparecem em rit
mo diferente, quando o tom baixa. Esses modelos de início e queda 
conferem a cada instrumento um som distinto, seu timbre. Os modelos 
variam com o diapasão e a altura, de modo que o som de um murmúrio 
suave, num trompete, é bastante diferente de um sopro alto.

Ressonância

Sessenta e cinco milhões de anos depois que o Parasaurolophus 
trombeteou pela última vez, membros da espécie Homo sapiens são
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encontrados soprando ar através de ressoadores próprios (algumas 
vezes, ainda para atrair membros do sexo oposto). Como o Parasau- 
rolophus, também temos ressoadores naturais em nossas cabeças, e os 
usamos de maneira bem parecida: para gritar, ameaçar, chamar. 
Entretanto, nossa aparelhagem se tornou muito mais primorosa, pois 
se desenvolveu até a fala, e um feliz subproduto dessa evolução é a 
capacidade (com treinamento) para cantar uma ária de Rossini. A 
maioria dos outros sons musicais vem de ressoadores que inventamos.

Como a música vive e morre através da ressonância, vale a pena 
fazer uma pausa, por um instante, para analisar como funciona a 
ressonância. Uma onda de som esforça-se ao máximo para fazer vibrar 
um objeto. Mas os objetos podem ser rígidos e maciços, o que os faz 
repelir o som. Apesar disso, para qualquer objeto há certas freqüências 
nas quais ele alegremente entra na dança. São as frequências res
sonantes do objeto. Das muitas freqüências que compõem um som 
de aproximação, as freqüências ressonantes são sustentadas, enquanto 
todas as outras tendem a ser abafadas. As ressonâncias variam de 
acordo com o tamanho e a forma de um objeto, o material de que é 
feito e outros fatores. Objetos maciços resistem à vibração rápida, de 
modo que tendem a ressoar em baixas freqüências. Inversamente, 
pequenos objetos favorecem freqüências altas. A forma complexa de 
um violino é responsável por muitas ressonâncias fortes; uma forma 
simples de timbale cria um número menor.

É fácil entender como surgem as ressonâncias. Imagine-se em
purrando uma criança num balanço. Você deve empurrar exatamente 
no intervalo certo, um intervalo que depende do comprimento das 
correntes do balanço (e não da força com que você dá o impulso). A 
criança de cinco anos que ainda está experimentando e a ousada 
criança de dez viajam ambas para a frente e para trás, ao mesmo tempo, 
embora a criança maior vá até mais longe e, conseqüentemente, mais 
depressa. Quando o ciming é perfeito, cada empurrão dado amplifica 
o movimento da criança, pois passa um pouco mais de energia e faz 
o balanço subir um pouco mais alto. Em certo sentido, foi encontrada 
a freqüência ressonante do balanço, a seqüência na qual ele, natural
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mente, arremessa-se para a frente e para trás. É de forma bem parecida 
que as ondas de som transmitem vibrações aos objetos e uma onda de 
som também é amplificada quando suas pulsações combinam com 
uma das frequências ressonantes do objeto.

Agora, imagine-se empurrando o balanço com os olhos ven
dados, de modo que perde o sentido do timing. As vezes, você empurra 
no momento certo, e dará mais impulso à criança. Mais freqüente- 
mente, porém, você dará o empurrão um tanto antes da hora e, com 
isso, tirará o impulso do movimento da criança, porque vai contra ele. 
Esta é a situação das ondas de som de freqüências que diferem da 
ressonante. Os objetos tendem a amortecê-las.

Dificilmente você encontrará uma onda de som que não tenha 
sido alterada pela ressonância. Falamos do “som” de pratos que se 
chocam, ou de portas que batem mas, em grande medida, o que 
ouvimos são as ressonâncias dos pratos e das portas. A ressonância é 
essencial para a música; na verdade, os instrumentos musicais são 
basicamente máquinas de ressonância. E a fala, seja o gorjeio de uma 
cantora ou a lamúria de um político, depende inteiramente da res
sonância. Como vimos no Capítulo 1, até mesmo a orelha ressoa de 
várias maneiras, modificando os sons que chegam.

Todos já tocamos instrumentos como sinos e castanholas, que 
não passam de ressoadores. São bastante fáceis de tocar, mas o som 
morre rapidamente. Para produzir som contínuo, o instrumento deve 
ser dividido em duas partes: uma que gera as ondas de som —  como 
as cordas de um violino —  e outra que recebe as ondas de som e ressoa 
—  o corpo de um violino.

Quando você escuta um violino, o que de fato ouve é a energia 
química dos músculos do violinista transformada em som. A energia 
entra no violino quando o arco é esfregado nas cordas. Não vem muito 
som para seu ouvido diretamente das cordas, onde a área de superfície 
é pequena demais para empurrar grande qúantidade de ar. Mas as 
cordas são esticadas através de uma ponte (com a estreita tabuinha 
puxando-as e afastando-as da superfície do instrumento) e isto trans
mite as vibrações delas para o corpo do violino, onde uma área de
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superfície muito maior pressiona-se contra maior volume de ar, 
produzindo mais som. O corpo do violino transmite melhor as 
freqüências com as quais ressoa, enquanto abafa todas as outras. Um 
pouco do som característico de um violino, seu timbre, é atribuível às 
suas cordas e outra parte às ressonâncias do seu corpo.

Sem ressonância, a música (e, da mesma forma, a fala) jamais 
poderia desenvolver-se. Os sons, simplesmente, não seriam fortes o 
bastante para justificar o trabalho de produzi-los. Éo que demonstram 
certos pianos eletrônicos. Os pianos convencionais usam como res- 
soador uma grossa prancha de espruce, a tábua do som. Para um toque 
e timbre autênticos, alguns pianos eletrônicos são construídos, sob 
todos os aspectos, como um piano comum, menos pelo fato de 
substituírem microfones e amplificador pela tábua do som. Com a 
aparelhagem eletrônica desligada, a pessoa pode bater no teclado em 
fff(muitíssimo forte) e, mesmo assim, ouvir apenas um som abafado, 
embotado. E todo o som que as cordas de um piano conseguem 
produzir por conta própria.

Nossos ouvidos deliciam-se com sons complexos, então proje
tamos instrumentos musicais que ressoam em largos registros de 
freqüência. Essas faixas de ressonância são chamadas formantes. Os 
principais formantes de um clarinete impulsionam ondas de som entre 
1.500 e 1.700 ciclos por segundo e 3.700 e 4.300 ciclos por segundo. 
Um trombone tem apenas um formante, de 600 a 800 ciclos por 
segundo. Os formantes de um instrumento permanecem os mesmos 
nas notas altas e nas baixas, de modo que os formantes às vezes 
enfatizam a freqüência fundamental de um tom, seja de harmônicos 
baixos ou altos. Isto ajuda a explicar por que um instrumento soa 
diferente ao longo do seu registro.

A partir dessas idéias simples, é fácil classificar todos os tipos de 
instrumentos musicais. Há instrumentos nos quais batemos e ins
trumentos que recebem energia continuamente. No primeiro grupo 
(os percussivos), alguns têm ressoadores, como os tubos pendentes abaixo 
das barras de um xilofone, enquanto outros, como os carrilhões, simples
mente são ressoadores. No segundo grupo, o som sempre se origina
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separado do ressoador. Apesar de tôda a complexidade mecânica do 
mundo, há apenas duas fontes de som nesses instrumentos, formando 
a grande divisão entre cordas e sopros. Claro, nos instrumentos de 
corda, o som produzido, que ressoa em seguida, vem das cordas 
esticadas. Quanto mais comprida e grossa a corda, mais profunda a 
freqüência fundamental na qual ela vibra.

Os instrumentos de sopro também recorrem a algo comprido e 
fino: uma coluna de ar. O ar empurrado através de um tubo fica em 
pressão mais elevada do que o ar do lado de fôra e a coluna resultante 
vibra de forma muito parecida com a-de uma corda de violino. A 
coluna se encaixa confortavelmente em seu tubo, de modo que pode 
sacudir-se para a frente e para trás. Mas os padrões da compressão do 
ar na coluna parecem-se com os de uma corda que vibra. Como no 
caso da corda, a freqüência fundamental de uma coluna depende de 
seu comprimento. O comprimento pode ser alterado de várias ma
neiras, a fim de saltar para um fundamental diferente (ou seja, para 
uma nota diferente). No método mais simples, os buracos ao longo 
do instrumento são cobertos ou descobertos, e as várias combinações 
resultam em colunas de ar de comprimento diferente. Os instru
mentos de sopro feitos de madeira funcionam dessa maneira. A outra 
abordagem, utilizada pelos metais, é modificar o comprimento do 
tubo no qual a coluna se desenvolve. Trompetes e clarins conseguem 
isso pelo uso de válvulas que reorientam a coluna através de compri
mentos variáveis de tubagem. Os trombones simplesmente encurtam 
o mesmo pedaço de tubagem para diferentes comprimentos.

Uma coluna pode ter torcida, assumindo qualquer forma, sem 
que haja muita mudança no som que ela produz. São dados nós em 
instrumentos de metal simplesmente para torná-los manejáveis (uma 
trompa francesa, se endireitada, teria quatro metros de comprimento). 
Apesar das torções e viradas de uma coluna de ar, ela se comporta, ao 
produzir sons harmônicos, de forma muito parecida com a de uma 
corda. Enquanto o comprimento total da coluna vibra numa freqüên
cia fundamental, as metades de cima e a inferior vibram no primeiro 
som harmônico, três terços vibram no segundo som harmônico e
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assim por diante. As forças relativas dos vários sons harmônicos variam 
com a forma da coluna de ar. Instrumentos com uma cavidade cônica, 
como o oboé ou o saxofone, têm uma distribuição mais ou menos 
uniforme de sons harmônicos. Mas a cavidade cilíndrica encontrada em 
flautas e clarinetes contém fortemente todos os sons harmônicos de 
números pares. Entre os metais, o clangor do sino impulsiona sons 
harmônicos de alta freqüência, para a produção de um som alegre. Da 
nota mais elevada à inferior, os metais variam mais do que qualquer 
outro tipo de instrumento, no conteúdo dos sons harmônicos.

Entre todos os instrumentos, são os de percussão que fazem os 
sons mais complexos. Ao contrário das cordas ou das colunas de ar, 
essencialmente unidimensionais, a membrana do tambor estende-se 
em duas dimensões e vibra de muitas maneiras. Os tambores têm uma 
freqüência fundamental que corresponde à vibração da membrana 
inteira, para dentro e para fôra. Mas estrondeiam muitas outras 
freqüências e o barulho afoga o fundamental. Uma explosão de 
barulho, porém, é exatamente o que faz a maioria dos tambores. Os 
tambores de parada têm cordas esticadas em sua base, sobre a mem
brana inferior, para fazerem o barulho mais forte possível. No extremo 
oposto, um timbale emprega um ressoador hemisférico para impul
sionar o fundamental e conferir um tom diferente a cada batida.

Não pode sair energia de um instrumento musical a não ser que 
também entre energia. A maneira mais simples de conferir energia a 
um instrumento é estapeá-lo, e exatamente isso se faz com os ins
trumentos de percussão. Mas, para haver som contínuo, é preciso 
aplicar um fluxo contínuo de energia. De fato, a necessidade não é de 
um fluxo contínuo. Como as ondas de som consistem num encadea
mento de empurrões e puxões, o músico precisa desferir uma verda
deira rajada de impulsos no instrumento. Nos instrumentos de corda, 
isto é feito colocando-se no arco uma camada de resina pegajosa, de 
modo que esta agarra e deforma a corda, quando os cabelos do arco 
passam. A corda se prende, é um pouco repuxada, desliza, solta-se, 
prende-se novamente, e assim sucessivamente, muitas vezes por se
gundo. O comprimento da corda determina até onde ela segue, antes
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de deslizar e, assim, também determina o percentual no qual a corda 
vibra (a mecânica exata e muito complicada). Se uma pessoa precisasse I 
aplicar continuamente energia a uma corda, empurrando-a, mas sem ] 
deixá-la deslizar, acabaria, simplesmente, partindo-a.

Os instrumentos de sopro também exigem um encadeamento 1 
de pulsações de energia, e isso é feito com um caniço. O tipo mais I 
familiar de caniço é um pedaço estreito de bambu, que vibra entre 1 
lábios franzidos. Um único caniço desse tipo ajusta-se no bocal de um ] 
clarinete ou saxofone, ou então dois caniços se superpõem, no bocal 1 
de um oboé ou um fagote. Os caniços também podem ser feitos de I 
metal, como nas gaitas-de-boca ou tubos de órgão, ou feitos de carne, 1 
quando os lábios de um intérprete sopram febrilmente no bocal de 
um instrumento de metal. A flauta usa o mais notável caniço de todos, 1 
um caniço de ar, formado com o jato de ar soprado pelo flautista. 0  
jato abre seu caminho à força para dentro do tubo da flauta, é desviado ] 
um momento depois, quando a flauta não pode acomodar mais ar, e 
mais tarde, quando uma queda de pressão assim o permite, torna a 
abrir caminho, agitando-se para a frente e para trás.

O percentual no qual um caniço vibra combina com a freqüência 
fundamenral de um tom. Mas, como será que os intérpretes conse
guem controlar seus lábios suficientemente bem para alcançar o j 
percentual desejado de vibrações? Grande parte do trabalho é feita 
pelos instrumentos. Quando uma onda de som alcança a extremidade : 
da coluna de ar do instrumento, ela encontra uma repentina queda 
de pressão, que faz a onda refletir-se de volta para o bocal, onde ela ] 
empurra os lábios do intérprete, fazendo com que se abram. Como o 
comprimento da coluna de ar determina o percentual de suas vibra- j 
ções, os reflexos chegam ao caniço exatamente na freqüência certa, e 
assim o caniço é colocado em sincronia com as vibrações do ins
trumento. Em certo sentido, o instrumento toca o intérprete, enquan
to o intérprete o toca.

Existe outro tipo de caniço que todos nós dominamos: as cordas 
vocais. Não existe nada, de fato, que se pareça muito com cordas 
vocais, e elas são também chamadas, mais apropriadamente, de dobras
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vocais. Consistem em membranas grossas, juntas, que vibram ao 
serem esticadas e excitadas por um aumento súbito de ar vindo dos 
pulmões. Uma mudança de tensão altera a frequência da vibração. E 
fácil você sentir a diferença de tensão em sua garganta, quando canta 
alternadamente notas altas e baixas. As cordas vocais produzem um 
fundamental forte e uma série de sons harmônicos uniformemente 
graduados, mas o som não se parece nada com uma voz humana. Para 
que esta exista, você precisa das câmaras de ressonância formadas pela 
garganta, boca e passagens nasais.

O que torna a voz humana o mais versátil de todos os ins
trumentos —  e o menos entendido —  é o fato de sua ressonância 
poder ser continuamente alterada pelos movimentos da laringe, ma
xilar, língua e lábios. O aparelho vocal produz vários formantes 
(registros de ressonância), dos quais os dois mais baixos são muito 
fortes. Várias combinações de formantes geram os sons vogais, o esteio 
da voz que canta (as consoantes consistem principalmente de ruído 
não-tonal). Quando o primeiro e o segundo formantes estão ambos 
colocados em cerca de 1.000 ciclos por segundo, o zumbido das cordas 
vocais torna-se um “ah” prolongado. Baixe o primeiro formante para 
400 ciclos por segundo e eleve o segundo para 3.000 e, em vez disso, 
você ouvirá um “i”. Numa voz que canta, o terceiro e o quarto formantes 
são muito mais fortes do que no discurso falado, intensificando os sons 
harmônicos superiores para produzir um som mais rico. Interessante é 
que, na voz das mulheres, os formantes ficam apenas dois graus acima 
dos formantes masculinos, embora as vozes femininas tendam a ser uma 
oitava mais altas. Isto explica por que um coro de sopranos tem um som 
“mais profundo”, na mesma nota, do que um coro de meninos, cujas 
cabeças menores possuem ressonâncias mais altas.

Altura

Entra em cena muita raspagem, pancadas e sopros fortes, quan
do são tocados instrumentos musicais, porém menos de um por cento 
dessa energia surge como som. O poder da acústica, como o poder
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elétrico, é medido em watts, e cada instrumento tem um poder 
máximo de produção. Quanto maior a energia da vibração de um 
instrumento, com mais força ele golpeia o ar e, dessa maneira, torna-se 
mais forte o aguilhão nos ouvidos. Um violino, flauta ou clarinete 
produzem apenas um vigésimo de watt, em seu máximo. Uma tuba 
consegue chegar a um quinto de watt; um trompete, a um terço; um 
piano típico, a quase metade. Entre os campeões, estão o trombone, 
com 6 watts, os címbalos, com 10, e o bombo, com 25. Uma orquestra 
chega aos 67 watts, quando explode total.

Parece muito pouca energia para encher uma sala. Pense numa 
lâmpada elétrica de sessenta watts. Mas as lâmpadas incandescentes 
são apenas um por cento eficientes, então são necessárias cerca de cem 
delas para produzir uma medida equivalente de luz. Embora tôda essa 
luz fosse capaz de iluminar apenas obscuramente uma sala de concer
to, um jato de som com energia igual pode explodir em cima de uma 
audiência a ponto de colocá-la em risco de lesão auditiva. Mais uma 
prova da sensibilidade da cóclea. O som mais alto que se registrou na 
história, a explosão da ilha indonésia de Krakatau, em 1883, foi 
ouvido a mais de cinco mil quilômetros de distância —  a verdadeira 
música das esferas.

Claro, as ondas de som enfraquecem ao se movimentarem 
através do ar. A intensidade do som, a uma distância particular de sua 
fonte, é medida em decibéis (a designação é homenagem a Alexander 
Graham Bell, inventor do telefone): Na escala do decibel, zero repre
senta o mais fraco som que um ouvido pode captar; 10 representa dez 
vezes o aumento dessa intensidade; 20 representa cem vezes mais; 30, 
mil vezes e assim por diante. Um sussurro é ouvido, tipicamente, em 
cerca de 30 decibéis, uma conversa normal em 60, um caminhão 
pesado em 90 e a decolagem de um jato em 120. Todo o registro da 
escuta, desde o umbral da sensação até um som tão alto que não é 
mais audível, fica em cerca de 150 decibéis, uma diferença de nível de 
energia de um para um quadrilhão.

Obviamente, o limite superior da audição não parece um qua
drilhão de vezes superior ao mais fraco fiapo de som. Os decibéis
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medem apenas a pressão das ondas de som, não a interpretação que o 
cérebro dá à altura. O ouvido é mais sensível a algumas freqüências. 
Tocado suavemente, um tom de baixa freqüência precisa ter dez vezes 
a energia de um tom de médio registro para soar na mesma altura, e 
quase cem vezes essa energia, em volumes mais altos.

Nossos ouvidos têm maior sensibilidade para os tons mais altos, 
que exigem apenas uma fração da energia para soarem da altura de 
um tom de registro médio. Essa sensibilidade resulta, em parte, de 
ressonâncias no canal do ouvido e no ouvido medio, que analisamos 
no último capítulo. Essas ressonâncias desenvolveram-se, provavel
mente, para ajudar na percepção da linguagem, mas também benefi
ciam a música, por intensificarem os tons agudos. Em freqüências 
ainda mais altas, a sensibilidade cai radicalmente. Embora a audição, 
nominalmente, pare nos 20 mil ciclos por segundo, pesquisas mos
traram que nós, na verdade, somos capazes de detectar ondas sonoras 
até 40 mil ciclos por segundo —  mas só em níveis de decibéis que 
seriam perigosamente altos em freqüências mais baixas.

Essas comparações da relativa sensibilidade do ouvido são me
didas em fons e chamadas de nível de altura. Embora a reação varie 
consideravelmente, dependendo do indivíduo, essa é uma medida 
científica objetiva. O mesmo não acontece com a medida subjetiva de 
altura, o sone. Na escala de sones, dois sones parecem duas vezes mais 
altos que um sone, e 60 sones parecem três vezes mais altos que 20. 
Mas o quê, exatamente, significa “duas vezes mais alto”? A resposta é: 
qualquer coisa que o ouvinte queira que signifique. Um indivíduo 
ouve um tom e lhe é permitido estabelecer o volume do segundo para 
“duas vezes” ou “metade” do nível do primeiro. Numerosas medidas, 
feitas por muitos indivíduos, são avaliadas na escala de sone. As 
respostas são inconsistentes, então a medida é frágil. Um indivíduo 
pode julgar o tom B duas vezes mais alto que o tom A, mas não que 
A tenha metade da altura de B.

Falando de maneira muito geral, é preciso mais ou menos um 
aumento de dez vezes no nível da altura (fon) para uma duplicação 
da altura subjetiva (sone). Como a música se desdobra num registro
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de aproximadamente 80 decibéis, de 30 para 110 decibéis ouvimos, 
subjetivamente, uma diferença de oito para um de volume subjetivo, 
do mais suave para a altura mais trovejante —  apenas isso, num 
aumento de cem milhões de vezes, na energia sônica. A música está 
necessariamente confinada a esse registro. O ruído no fundo mascara 
a música, quando é mais baixa do que 30 decibéis, enquanto níveis 
mais elevados de decibéis aproximam-se do limiar da dor.

Correspondendo a esse registro dinâmico, estão os sete níveis de 
marcações dinâmicas comumente encontradas nas contagens: de pia
níssimo (ppp), para muito, muito suave, até muitíssimo forte (fff), 
para muito, muito alto. Os músicos, tipicamente, oscilam acima de 
um registro de 6 decibéis, quando tocam uma passagem num volume 
supostamente constante. Em 6 decibéis por nível, um instrumento 
soaria, idealmente, acima de um registro de 42 decibéis, para alcançar 
sete diferentes níveis dinâmicos. Mas, em muitos tipos de instru
mentos, mesmo músicos profissionais conseguem apenas um registro 
de 15 decibéis, entre sua interpretação mais suave e a mais alta. Não 
importa o que a contagem exija, eles só podem tocar em três níveis 
contrastantes (a maioria dos instrumentos de sopro só consegue lidar 
com dois).

Tudo considerado, a física dos instrumentos musicais combina- 
se, casualmente, com a biologia dos nossos ouvidos. Ajudada pelos 
ecos de uma sala de concerto, uma grande orquestra produz mais ou 
menos a quantidade de som que podemos ouvir com conforto e 
segurança. Seria necessário cerca de dez vezes o número de ins
trumentos para duplicar a altura subjetiva do fff  mais ensurdecedor. 
Na música da corte da antiga China, eram formadas orquestras de 
mais de mil intérpretes, que deveriam produzir um som suficiente
mente alto para ser ouvido no céu. Hoje, fazemos algo parecido nos 
concertos de rock, talvez mais no espírito da comunhão com o inferno.

A altura é a menos flexível dimensão da música. Nossa percepção 
sutil do diapasão concede-nos quase uma centena de notas individuais 
com as quais construir melodias e harmonias. Nossa avaliação exata 
do timingpermite-nos arquitetar aprimorados padrões de ritmo. Mas
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nossa percepção embotada da altura não dá lugar a nenhuma escala 
de matizes sutis de altura, que pudesse ser tecida em padrões interes
santes de variação de altura. Tipicamente, a altura só é útil para 
contrastes toscos: um trecho é tocado alto, depois baixo, depois 
novamente alto. De fato, grande parte da música antiga e a maior parte 
da música popular mantêm volume constante, do começo ao fim. É 
apenas na música artística dos últimos dois séculos que os composi
tores exploram, consistentemente, sutis matizes de altura (a “dinâmi
ca” da música); e, mesmo assim, apenas para modular o impacto 
emocional da melodia, da harmonia e do ritmo, e não como cons- 
tructo musical independente.

A Evolução dos Instrumentos
Uma tarde passada num museu de instrumentos musicais pare

ce-se um pouco com uma visita a um cemitério. Centenas de varie
dades de instrumentos jazem sepultados em caixões de vidro, sem 
nome e esquecidos. Há violas medievais de muitos tamanhos, com 
número de cordas variável, dezenas de flautas que diferem apenas por 
um tom ou dois, e exóticos instrumentos de metal, exibindo feitos 
extraordinários em matéria de soldagem. Observando uma coleção 
desse tipo, o visitante fica com a nítida impressão de ter testemunhado 
algo muito parecido, antes —  num museu de História Natural. A 
maioria dos instrumentos desenvolveu-se gradualmente de ancestrais 
menos sofisticados (embora uns poucos, como o saxofone, fossem 
abruptamente trazidos para o mundo pela mão de um inventor). De 
fato, é possível desenhar uma árvore evolutiva para os instrumentos, 
da mesma forma como é feito para as espécies animais. Dos metais 
ancestrais, desenvolveram-se trombetas, trombones, cornetas e tubas. 
Por sua vez, a tuba deu origem aos modelos baixo, barítono e tenor, 
ao sousafone, ao eufônio e a outras variantes, que poucas pessoas viram 
e das quais quase ninguém ouviu falar.

Como a grande maioria das espécies animais que existiram no 
curso do tempo, os instrumentos, em sua grande maioria, tiveram seu
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momento áureo e agora estão extintos. As tubas monstro gozaram seu 
Período Jurássico no final do século XIX. As espécies animais desapa
recem quando não podem adaptar-se a um meio ambiente em muta
ção; os instrumentos musicais desaparecem quando não podem adap- 
tar-se às demandas do mutável estilo musical. E, assim, os tons 
delicados da viola medieval foram substituídos pela estridência do 
violino, quando os concertos passaram das salas de estar para as salas 
destinadas a esse fim, e quando as platéias começaram a favorecer não 
mais o introspectivo, mas sim o heróico. Da mesma maneira, quando 
continentes se tocam, animais mais capazes invadem os territórios de 
outros e os levam à extinção. O equivalente, no caso dos instrumentos 
musicais, é a reunião de culturas. Instrumentos como a gaita de foles 
escocesa ou o shamisen japonês foram excluídos do seu meio natural 
pela força do número e continuam a existir apenas em bolsões isolados, 
ou no equivalente musical do zoológico: os desempenhos históricos.

Como é que os instrumentos padrões de hoje triunfaram sobre 
seus predecessores? Será que suas qualidades nos dizem alguma coisa 
sobre a natureza dos nossos ouvidos? A um exame superficial, a 
impressão é de que os instrumentos foram selecionados mais por 
ostentação do que por refinamento. Comparados com seus ancestrais, 
os instrumentos que sobreviveram são altos, têm amplos registros de 
freqüência e exibem um timbre relativamente constante, do grave ao 
agudo. Apenas quando esses critérios foram satisfeitos, qualidades 
mais sutis desempenharam um papel na sobrevivência dos instru
mentos. Se os instrumentos, individualmente, obtiveram sucesso por 
essas razões ignóbeis, é porque precisam trabalhar bem com outros, 
em grandes conjuntos. Para serem ouvidos, cada um deles precisa 
favorecer seu próprio registro de freqüências ressonantes e ser alto o 
bastante para evitar ser abafado por outros tipos de instrumentos. 
Uma trombeta sai-se bem numa orquestra; o mesmo não aconteceria 
com uma guitarra havaiana.

O destino de um instrumento também está ligado a considera
ções econômicas. Os músicos têm de comer e então estudam os 
instrumentos para ganhar dinheiro. Mas os compositores evitam
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escrever para instrumentos que têm poucos intérpretes, o que significa 
que não existe repertório com o qual ganhar dinheiro, e então os 
músicos não aprendem esses instrumentos. A economia pode empur
rar para a extinção até mesmo instrumentos estabelecidos. Não custa 
quase nada um pintor acrescentar apenas uma vívida pincelada, num 
tom vermelho vivo, numa tela. Mas pense no que acontece quando 
um compositor acrescenta um único floreio de harpa em determinado 
ponto de uma sinfonia. Em cada desempenho, um músico fica ali 
sentado, ociosamente, até chegar a hora de tocar aquelas poucas notas. 
Há tons individuais, em composições famosas, que custaram uma 

.pequena fortuna, no curso de muitas décadas de desempenho. Mas, 
novamente, uma espécie de seleção natural funciona, quando os 
comitês de uma orquestra decidem que não podem arcar com os 
custos de uma peça e ela não é tocada, ou quando instrumentos menos 
comuns não são usados e seus intérpretes, para não morrerem de fome, 
mudam para outra coisa, e os instrumentos acabam nas paredes dos 
museus.

Todos sabemos que grandes instrumentos produzem sons baixos 
e pequenos instrumentos, sons altos. Leves mudanças na forma de um 
instrumento são responsáveis por um som mais agudo, ou com menos 
variações. Então, como é que se determina o tamanho exato e, 
conseqüentemente, a afinação exata? A resposta é: tudo é feito arbi
trariamente. Quando uma única nota é fixada, todas as outras a 
acompanham. Há séculos, o tom de referência é o lá acima do dó 
médio. Este é o som que se eleva de um oboé, quando uma orquestra 
sintoniza. Hoje, esse lá, habitualmente, é fixado nos 440 ciclos por 
segundo, mas nem sempre foi assim. Antes da invenção do diapasão, 
no tempo de Handel, as orquestras eram afinadas com um registro 
amplo, e o lá médio era entoado mais baixo do que hoje, em cerca de 
420 ciclos por segundo. Isto corresponde a uma diferença de quase 
meio grau, com relação à afinação moderna, de tal forma que o lá 
tocado antigamente seria, segundo o padrão atual, um lá sustenido.

Conseqüentemente, interpretamos hoje todas as composições 
do tempo de Beethoven, e de antes, mais ou menos meio grau acima
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do que se pretendeu. Os sopranos precisam alcançar essa altura mui
to maior numa ária de Mozart e muitos dos grandes violinos de 
Stradivarius e Guarnerius tiveram de ser reforçados internamente para 
não desabarem sob o aumento de 12 por cento na tensão das cordas, 
requerido para elevar o tom de suas cordas. Essa mudança de afinação 
também significa que tocamos composições pré-românticas num tom 
diferente daquele com que foram escritas. Lembre-se disso, da próxi
ma vez em que alguém lhe disser que o dó sustenido menor foi a 
escolha perfeita de tom para a abertura da Sonata ao Luar.

A mudança no padrão de afinação surgiu de uma longa rivali
dade entre cordas e sopros. Não se pode fazer muita coisa para elevar 
o tom de um oboé, mas sempre se pode apertar um pouquinho mais 
as cordas de um violino. Com a afinação um pouco mais aguda, as 
cordas assumem uma clareza de som que prende a atenção do ouvinte 
—  desviando-a dos instrumentos de sopro. Em resposta, os artesãos 
fizeram instrumentos de sopro com diapasão mais alto. Então, as 
cordas foram afinadas ainda mais alto, e a disputa prosseguiu. Em 
meados do século XX, o lá médio, em algumas orquestras, já se elevava 
a uma altura de 465 ciclos por segundo. Mas os músicos tocavam um 
dia em Praga, no outro em Los Angeles. Um clamor em favor de um 
padrão internacional levou ao compromisso nos 440.

Saks de Concerto1

Um instrumento musical aparece em quase todos os programas: 
a sala de concerto. É verdade que uma sala não produz nenhum som 
próprio. Mas funciona como extensão de todos os instrumentos, 
ecoando sons e, com isso, fortalecendo ou absorvendo seletivamente 
várias freqüências. Tirem a sala, e os sons dos instrumentos são 
reduzidos a uma sombra, algo que não corresponde às nossas expec
tativas.

Os maestros esforçam-se ao máximo para entender a acústica da 
sala de concerto e a ela ajustam seus desempenhos. Se uma sala 
sustenta mal os tons graves, algumas partes da orquestra terão de
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trabalhar nisso do modo mais empenhado possível. Cômodos muito 
úmidos podem arruinar um desempenho, fazendo os músicos se 
cansarem, no esforço para tocar mais alto. Não é acidental que o 
desenvolvimento de muitas das melhores orquestras tenha sido nas 
melhores salas do mundo. Os solistas também “tocam a sala” . Mesmo 
instrumentos individuais podem ser adaptados para uma sala, como 
ocorre quanto os órgãos são laboriosamente afinados, tubo por tubo, 
para se ajustar ao espaço em torno.

As salas de concerto são importantes, porque o som perde 
rapidamente a intensidade ao se desdobrar para fôra, em todas as 
direções. No tempo que o som de uma orquestra leva para viajar do 
palco até a primeira fila, sua energia espalha-se para uma área de cerca 
de 300 metros quadrados; ao chegar à última fila de uma sala grande, 
ele se estenderia até 30 mil metros quadrados, se não houvesse paredes 
para conter o som. Seus ouvidos recolhem energia de apenas alguns 
centímetros quadrados. Isto significa que, com a falta de amplificação 
artificial, o som que vem diretamente de uma orquestra mal chega a 
somar um centésimo de milésimo da energia sônica total de cada 
instrumento, quando a pessoa se acha numa boa cadeira, e a um mero 
décimo milionésimo, quando está sentada muito atrás.

Claro, sua audição pode alcançar muito mais longe do que um 
recinto de sala de concerto. Mas apenas identificar os sons não é 
suficiente. A música precisa alcançar certo volume, para dominar. É 
tarefa da sala de concerto proporcionar esse volume, ecoando repetidas 
vezes os sons, até os ouvidos do ouvinte. Em certo sentido, a sala 
reutiliza os sons. Grandes concertos ao ar livre só alcançam êxito com 
o incremento eletrônico do som e o acréscimo de falsos ecos.

Os peritos em acústica distinguem entre três tipos de som, numa 
sala de concerto. Em primeiro lugar, há o som direto, que vem 
diretamente do palco até você. Depois, há o som precoce, que resulta 
dos primeiros reflexos a alcançarem seus ouvidos, normalmente vin
dos do teto ou das paredes laterais. E, finalmente, há o eco, que aos 
poucos se forma e desaparece, enquanto as ondas de som ricocheteiam 
em todas as superfícies. Em geral, a energia contida no som direto e
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no som precoce, juntos, deveria exceder o som ecoado. Quanto menos 
eco uma sala oferece, mais “definição” ela tem. Mas demasiada 
definição torna a sala “sêca”, e então busca-se um equilíbrio. O dilema 
do perito em acústica é que uma sala ideal para um tipo de música 
será terrível para outro.

O som precoce não conta como eco, porque nossos cérebros 
tendem a combiná-lo com o som direto. Num fenômeno chamado 
efeito de precedência, qualquer reflexo que venha mais ou menos 
dentro de um vigésimo de segundo depois do som direto não é ouvido 
separadamente; em vez disso, ele incrementa o volume do som 
original. O ouvido pode prontamente distinguir demoras de um 
milésimo de segundo, de modo que o efeito de precedência não é 
questão de dois sons que se misturam e se tornam indistintos. Em vez 
disso, nossos cérebros desenvolveram-se no sentido de ignorar os 
reflexos de um som, simplificando o mundo que o cérebro precisa 
entender.

Algumas vezes, leva-se em conta o efeito de precedência, no 
projeto de salas de concerto. Freqüentemente, necessita-se de ampli
ficação eletrônica, para que haja suficiente som direto em grandes 
salas, onde algumas cadeiras ficam longe do palco e há muito eco. Mas 
o público não tem muita vontade de ver alto-falantes no palco, 
particularmente quando pagou uma pequena fortuna para ouvir sons 
“verdadeiros”. Então, os alto-falantes são escondidos acima ou do lado 
do palco. Quando os alto-falantes produzem mais volume do que os 
próprios instrumentos, o som parece chegar de fôra do palco. Mas, 
acrescentando-se uma leve demora eletrônica, para fazer o som do 
alto-falante parecer um primeiro eco, o efeito de precedência domina 
e o cérebro acrescenta o som do microfone ao som direto que já 
localizou no palco. Magicamente, os instrumentos soam mais alto sem 
mudar sua posição aparente. (A propósito, você não deveria sentir-se 
demasiado decepcionado com o uso de alto-falantes em concertos 
“autênticos”. Uma reprodução muito exata é alcançada através de 
aprimorados e caros sistemas, algumas vezes usando inúmeros ampli
ficadores, cada um deles dedicado a uma estreita faixa de freqüências.
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É mais provável que o som “verdadeiro” dos instrumentos seja dis
torcido pelo mau desenho da sala.)

Diz-se que uma sala é “íntima” quando os primeiros reflexos 
chegam muito cedo —  dentro de um décimo quinto de segundo. Esta 
qualidade é muito valorizada nos desempenhos de música de câmara, 
mas não pode, simplesmente, ser alcançada em salas muito grandes. 
Com o som movendo-se mais ou menos a quatrocentos metros por 
segundo, a “intimidade” exige que os primeiros reflexos só caminhem 
mais rápido que o som direto por menos de um metro. As paredes e 
o teto não devem estar distantes do ouvinte, para que isto aconteça. 
As salas grandes são inimigas do som precoce, em especial quand.o as 
galerias o bloqueiam inteiramente. Muitas salas têm painéis pen
durados do teto, para aumentar o som precoce. Mas os ouvintes 
mostram uma acentuada preferência pelos primeiros reflexos que 
chegam pelos lados, em vez de chegarem de cima. Uma disparidade 
no tempo de chegada da música, nos dois ouvidos, aumenta a sensação 
de se estar cercado, abraçado. A pesquisa demonstrou que os melhores 
assentos da sala estão, freqüentemente, a dois metros de distância do 
palco e algo fôra do centro.

Os ecos —  ou seja, ecos que chegam tarde demais para se 
fundirem ao som direto pelo efeito de precedência —  são relativamen
te raros na natureza e nossos cérebros não desenvolveram um meca
nismo especial para ignorá-los. Como o som musical em si, o eco é 
um aspecto menor de nossa experiência natural, que ampliamos para 
a arte. Muitas músicas ficam sem vida quando não há eco. As primeiras 
gravações não tinham eco e soavam equivocadas, como se a música 
fosse tocada no estilo errado. Na verdade, algumas músicas do final 
do período romântico simplesmente não funcionam sem salas com 
longos tempos de eco, onde centenas de reflexos aumentam o “grande 
som” que essa música exige.

O eco também proporciona uma tela de fundo despercebida que 
dá significado às transformações harmônicas. Como veremos em 
capítulos posteriores, o cérebro conserva lembranças de música pas
sada e estabelece relações entre essas lembranças e o som que ouve no
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momenro. O eco apóia esse processo, ajudando o cérebro a se lembrar 
por mais tempo o som passado e possibilitando, com isso, harmonias 
mais complexas e prolongadas. O som orquestral jamais poderia 
desenvolver-se de uma sinfonia de Haydn para La Mer de Debussy 
sem o desenvolvimento paralelo de salas de concerto cada vez maiores, 
com tempos de eco sempre mais longos.

Os sons pulam do palco de uma sala de concerto e ziguezagueiam 
em torno, como se estivessem num gigantesco fliperama tridimensio
nal. Uma parte da energia do som é absorvida em cada colisão, a 
quantidade depende do material. Tapete absorve altas freqüências, 
mas reflete as baixas. Uma janela de vidro faz o contrário. Concreto 
bruto ou pedra polida quase não absorvem som, em freqüência 
alguma. Os corpos humanos, por outro lado, sugam dois terços do 
som que bate neles. Na verdade, a audiência é um dos mais impor
tantes componentes acústicos de uma sala. Mesmo o ar desempenha 
papel significativo no amortecimento de ecos de alta freqüência.

Os peritos em acústica consideram que o eco de um som parou 
quando o som cai para um milionésimo de sua intensidade original. 
Esse método empírico proporciona a base para que se possa medir o 
tempo de eco de uma sala. Para música de câmara, um eco de um 
segundo é ideal; para um concerto de Mozart, ou uma espartana 
composição contemporânea, um segundo e meio; para uma sinfonia 
de Mahler, até dois segundos e um quarto. Algumas catedrais ressoam 
com ecos de sete segundos, tempo suficiente para que se desdobrem 
três compassos da música. O som das orquestras fica misturado, nesse 
meio ambiente, e pequenos conjuntos quase desaparecem, mas a 
música religiosa para órgão e o coro desenvolveram-se para se ajustar 
às circunstâncias, empregando longos ecos para evocar uma aura de 
eternidade.

Num plano ideal, o eco de um som eleva-se rapidamente até um 
cume e então, suavemente, desaparece. Em salas ruins, o eco pode 
mergulhar e se elevar várias vezes, enquanto desaparece. Pior ainda, a 
parede dos fundos da sala pode devolver um eco ouvido separadamen
te, ou ecos irregulares podem surgir, quando superfícies paralelas
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arregimentam os sons para um jogo de pingue-pongue. Concavidades 
podem focalizar os ecos em algumas cadeiras, enquanto deixam outras 
sem nada. Qualquer desses defeitos pode distorcer o som, favorecendo 
algumas freqüências, enquanto abafa outras.

A tendência das platéias é para só notar as características de uma 
sala quando as coisas dão errado e então são as críticas que ecoam: os 
arquitetos construíam boas salas, antigamente, então por que não 
constroem agora? Mas é preciso um pouco de paciência. Um interior 
barroco é ideal para dividir o som em milhares de reflexos, mas este 
não é o estilo do nosso tempo. Porém uma acústica terrível algumas 
vezes resulta das austeras (e economicamente viáveis) formas da 
arquitetura moderna. Mudanças relativamente pequenas na forma de 
uma sala podem ter enormes conseqüências acústicas. Além disso, 
novos materiais nem sempre funcionam na prática como o fazem no 
laboratório. Verificou-se que são caras e pouco eficazes as técnicas 
inovadoras que alteram coberturas das paredes para “sintonizar” as 
salas à música a ser tocada. Na verdade, embora já se entenda por que 
certas salas funcionam mal, ainda é uma incógnita o motivo do sucesso 
de outras. Não havendo uma cópia, tijolo por tijolo, de um desenho já 
testado, cada sala nova é um risco.

Claro, atualmente não são nas salas de concerto onde mais se 
escuta, mas sim nas salas de estar, onde a música não vem tão boa. As 
paredes são tão próximas que o som precoce chega quase instanta
neamente, proporcionando grande intimidade. Mas o som direto e 
precoce tende a ser abafado pelo eco, com o choque entre uma 
superfície e outra, de modo que a definição é pobre. Pior ainda, o eco 
não cresce e dura menos de meio segundo —  um quarto do tempo 
desejável para uma sinfonia de Brahms. Por esse motivo, as gravações 
são, freqüentemente, cravejadas de falsos ecos.

Sua sala de estar também deforma o som, por apresentar super
fícies de área tão extensa (paredes, móveis ou o que seja), proporcio
nalmente à capacidade do cômodo. Ressonâncias dessas superfícies 
distorcem o som. Isto explica por que seu canto soa melhor num 
banheiro do que no palco: o banheiro acrescenta ressonâncias à sua



voz que vão além da capacidade de sua garganta, e os azulejos criam 
uma ilusão de poder vocal, ao refletirem o som, em vez de absorvê-lo. 
Sua voz não soaria tão boa, nem de longe, em qualquer outro lugar 
de sua casa, onde os materiais comuns de construção absorvem 
seletivamente o som. Por exemplo, painéis de madeira engolem os 
tons graves, enquanto as cortinas banqueteiam-se com os agudos. É 
fácil ver por que microfones de ouvido baratos dão um som melhor 
do que caros alto-falantes. Êles impedem que a sala destrua o som.

A acústica de uma sala é uma coisa misteriosa. Torna o som 
musical muito mais complexo. Tons puros, facilmente localizados, 
são engolfados por um dilúvio de reflexos, que fluem de todos os 
cantos. A cada momento, numa sala grande, todas as notas tocadas 
nos dois segundos anteriores aterrissam em seus ouvidos como um 
aglomerado de fracas dissonâncias. Com uma análise tão complicada 
para fazer, tanto em termos harmônicos quanto espaciais, o cérebro 
deveria ficar esmagado. No entanto, preferimos essa mixórdia e, na 
sala de concerto, procuramos cadeiras em locais onde o som é mais 
complexo.

Mas, como já vimos, nosso desejo é de uma miscelânea altamente 
estruturada. Queremos complexidade espacial, mas com uma fonte 
de som clara. Queremos instrumentos que se misturem mas, ainda 
assim, desejamos ouvi-los individualmente. Queremos que os ecos se 
elevem rápido e caiam de maneira uniforme, exatamente como os tons 
de um instrumento. E queremos o equilíbrio correto entre som direto, 
para localização; reflexos muito precoces, para “intimidade”; som 
precoce, para “definição”; fortes ecos, para “grande som”; e ecos 
longos, para “calor”.

Como o Cérebro Ouve os Tons

Embora as notas de uma sinfonia cheguem ao nosso ouvido 
como uma miscelânea de componentes de freqüência, nosso cérebro 
é capaz de combinar sons harmônicos relacionados e de percebê-los 
como tons individuais, mesmo quando um tom se desvia do diapasão
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ou é inundado por uma enchente de ecos. Os núcleos do tronco do 
cérebro, de que falamos no capítulo anterior, não são capazes de lidar 
com tamanha complexidade. É preciso que o córtex cerebral faça a 
tarefa.

A longa jornada da cóclea para o cérebro termina numa pequena 
extensão de córtex chamada córtex auditivo básico,3 situado no lobo 
temporal, em ambos os lados do cérebro. Essa área está, em parte, 
representada na Figura 2.2, junto com o resto do que se acha na 
superfície interna do lobo temporal.

No Capítulo 1, vimos como o esboço ordenado de freqüências 
da cóclea é preservado nos vários caminhos auditivos, ao longo do 
tronco do cérebro. O córtex auditivo básico é organizado de maneira 
parecida, com uma longa série de estreitas faixas que correspondem a 
freqüências particulares, do grave ao agudo. Tudo parece maravi
lhosamente elegante: um som de pura freqüência entra no ouvido e, 
um momento depois, essa faixa cortical de freqüências “acende-se”. 
Mas as coisas não são simples assim, absolutamente. Um tom alto de 
quase qualquer freqüência ativará quase todo o córtex auditivo pri
mário. As faixas de freqüências específicas indicam, simplesmente, 
pontos de resposta máxima e parecem posições estratégicas ao longo 
da cóclea. Então, a seqüência de faixas não tem nada a ver com um 
teclado de piano que se estendesse do lado do seu cérebro. Um 
neurofisiologista teria grande dificuldade para identificar, através dos 
padrões de neurônios estimulados, um acorde que entrasse.

Examinado atentamente, o córtex, na maioria das partes do 
cérebro, divide-se em seis camadas, cada uma delas povoada por seu 
próprio e diferente emaranhado de neurônios.4 Essa celebrada “massa 
cinzenta” tem a espessura de menos de um centímetro. Um volume 
muito maior de “massa branca” fica por baixo. É tôda feita de 
filamentos, que se projetam de um neurônio para outro, algumas vezes 
apenas até as proximidades, outras até o córtex, que fica emparelhado 
do outro lado do cérebro; ou, ainda, os filamentos formam feixes que 
se projetam até diferentes regiões do mesmo hemisfério. Essas inter
ligações têm uma complexidade que atordoa a mente, pois a maioria

81



Córtex auditivo primário

das regiões do cérebro está intrincadamente ligada à maioria das 
demais.

Mas os neurologistas já avançaram muito e vislumbram uma 
ordem nesse labirinto. Talvez a mais importante descoberta dos 
últimos anos fosse a de que grande parte do córtex, se não todo ele, 
está organizada como um favo de colunas,5 cada uma com a largura 
de alguns neurônios e todas se estendendo através das seis camadas, 
de alto a baixo. No córtex visual primário, as colunas individuais 
processam informações de pontos específicos na retina. No córtex 
somatossensorial (“toque”), uma coluna responde à sensação numa 
localização particular da pele. E no córtex auditivo primário, as 
colunas individuais reagem mais fortemente a freqüências específicas 
de som. As colunas talvez sejam as unidades mais básicas do proces
samento de informações no córtex.

Pesquisas recentes, em grande quantidade, voltaram-se para o 
esclarecimento dos papéis precisos das colunas em vários tipos de 
córtex. Isto envolve o doloroso trabalho de inserir minúsculos elétro
dos em neurônios individuais, num cérebro vivo, depois lançar uma 
imagem na retina, ou um tom na cóclea, para ver como reage uma 
coluna de neurônios. Tal trabalho deve, claro, limitar-se a indivíduos 
não humanos (usam-se principalmente gatos). Como os animais não 
são musicais, esta importante técnica de pesquisa só pode ser empre
gada para estudar os mecanismos perceptuais básicos. Os cientistas
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podem localizar com bastante facilidade uma coluna harmonizada 
com o dó médio. Mas está fôra de questão descobrir, por exemplo, 
um grupo de colunas cuja maior resposta é ao Cantando na Chuva.

Como os neurônios das outras partes do cérebro, os neurônios 
auditivos, em sua maioria, são constantemente estimulados, mesmo 
em meio ao silêncio. O mais significativo são as mudanças nos 
percentuais de estimulação do pano de fundo. Após um mero centé
simo de segundo, os neurônios já começam a responder a um som. 
Alguns respondem a informação de freqüência bruta. Mas a maioria 
está preocupada com mudanças de som, acendendo-se apenas quando 
a freqüência ou a intensidade deslizam para cima ou para baixo. 
Outros neurônios só se tornam ativos quando um som se repete em 
determinado percentual.

Essas descobertas, apoiadas por dados de outros sistemas senso- 
riais, sugerem que os escaninhos do cérebro soam não apenas em faixas 
de freqüência, mas também em níveis toscos de intensidade e duração, 
bem como de mudança de freqüência, intensidade e duração. Essas 
classificações, às vezes, são surpreendentemente toscas, como se o 
cérebro só pudesse dispor de córtex suficiente para monitorar um 
pequeno número de níveis para cada aspecto do som. Os pesquisado
res descrevem algumas vezes esses níveis como “canais”, cada um deles 
servido por seu próprio sistema de colunas. Mas nossas atuais capaci
dades perceptuais excedem a crua resolução de tais canais. De alguma 
forma, nosso cérebro se insere entre os canais, misturando sua produ
ção e transformando-a em experiência refinada.

Os neurônios do córtex auditivo primário não se estimulam uns 
aos outros, simplesmente, em alegre exuberância. Muita atividade se 
volta para inibir a ação de outros neurônios. Assim fazendo, o córtex 
simplifica os dados auditivos que chegam, acentuando a definição de 
importantes componentes e suprimindo o barulho. Isto significa que 
o córtex auditivo seleciona apenas algumas características para um 
processamento maior. Essas características fornecem o material bruto 
para modelar relações de ordem superior, no córtex auditivo secundário 
adjacente. Sem tal simplificação, o cérebro, simplesmente, não poderia
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pôr em ação sua capacidade para entender complexas situações audi
tivas, seja o gemido de uma floresta varrida pelo vento ou a explosão 
de uma banda de metais.

Cerca de 85 por cento dos neurônios auditivos primários tam
bém exibem um fenômeno chamado hábito. Quanto mais demora
damente esses neurônios são estimulados, menos reagem. Isto signi
fica que, sem a constante renovação de um som (ou sem a renovação 
da atenção a um som), nos tornamos surdos para ele. Isto não causa 
surpresa alguma aos psicólogos, pois já sabiam, há muito tempo, que 
o cérebro, em última instância, está interessado apenas na mudança. 
Quando uma imagem é fixada na retina de uma maneira que impede 
o exame através de movimentos oculares, em apenas alguns segundos 
ficamos cegos para a imagem. Sem dúvida, algo parecido acontece 
com o som. Então, não é de espantar que a música se torne mais 
intensa com minúsculas alterações de timing, altura e tom. Um tom 
de violino verdadeiro é “mais rico” do que o de outro, com sintetiza- 
dor, em parte porque isso dá ao córtex auditivo mais coisas às quais 
responder; um violino vibrato é ainda mais rico.

O córtex auditivo primário também exibe os primeiros vestígios 
daquilo que ambiguamente chamamos de “memória”. Como veremos 
nos próximos capítulos, o córtex auditivo entra em atividade durante 
lembranças de curto prazo, em que são prolongados aspectos dos 
objetos de percepção auditiva. Sem tais lembranças, não seríamos 
capazes de juntar as partes de uma frase, musical ou falada, em 
desdobramento. Uma simples experiência de laboratório prova esse 
ponto de vista. Quando um babuíno foi treinado para comparar dois 
tons, com um tempo de separação, entre um e outro, de um segundo, 
65 por cento dos neurônios auditivos do babuíno aumentam de fato 
de atividade, durante esse intervalo de um segundo, em que o primeiro 
tom é “guardado na memória”.

Embora o córtex auditivo primário seja complexo e entendido 
apenas parcialmente, sua arrumação, organizada de acordo com a 
freqüência, parece encerrar a promessa de que o cérebro e, em última 
instância, todas as facetas da mente possam vir a ser analisadas,
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categorizadas e entendidas. Em certo sentido, o córtex auditivo pri
mário oferece uma espécie de instantâneo do som que se aproxima, 
com seus diferentes aspectos classificados e medidos.

A modelagem da relação começa de fato no córtex auditivo 
secundário, que cerca o córtex primário. Esse córtex é “secundário” 
no sentido de que recebe do córtex primário a maior parte de sua 
entrada, e não da cóclea ou do tronco do cérebro. Consiste em 
“mapas” separados, alguns traçados pela freqüência, como no cór
tex auditivo primário, outros organizados misteriosamente. Cada 
mapa é ajustado para analisar um aspecto particular do som. O 
número de mapas varia de acordo com o animal. Um mamífero 
primitivo, como uma toupeira, parece ter apenas um; um gato, três. 
Os morcegos têm mapas voltados apenas para seu sistema sonar. Não 
se sabe quantos mapas secundários auditivos temos nós, seres huma
nos, mas é provável que sejam em número muito maior do que em 
qualquer outro animal, pela maneira especial como nos desenvolve
mos para entender e produzir linguagem.

Mas, para que servem fragmentos de som? Nossa experiência 
subjetiva é de uma varredura de som altamente integrada. E assim, de 
alguma forma, o cérebro precisa reagrupar os componentes de som 
detectados pelo córtex auditivo. O cérebro faz isso através da mode
lagem das relações entre as várias características —  freqüência, inten
sidade, locação, percentuais de mudança —  e, depois, das relações 
entre essas relações, e assim por diante. E errado imaginar que esse 
processo se encerra com um “quadro” concluído e integrado do som, 
que é então experimentado por alguma outra parte do cérebro. Em 
vez disso, nossa compreensão final é o ato de modelar relações 
profundas entre os componentes de som.

Nossos cérebros são grandes, mas o tamanho não é infinito. Há 
limites para as relações que um cérebro pode detectar. Podemos 
facilmente captar tôda uma frase musical num entendimento único. 
Mas nossas compreensões instantâneas não podem nem começar a 
transpor uma sinfonia inteira. Em princípio, a evolução talvez nos 
dotasse com mapas em número cada vez maior, para modelar relações
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cada vez mais profundas. Mas nos desenvolvemos para sobreviver, não 
para tocar piano. Cada nova adição ao córtex requer um gasto j 
biológico significativo.

Grama por grama, o tecido cerebral é o terceiro maior consumi- j 
dor de energia do corpo inteiro, depois do coração e dos rins. O cérebro 
humano médio queima 22 por cento da entrada total de calorias e não 
importa muito se o cérebro está ocupado com física nuclear ou com 
coquetéis de gim. Isto significa que a triplicação do tamanho do nosso 
cérebro, em comparação com o cérebro dos nossos primos primatas mais 
próximos, exigiu que encontrássemos 10 por cento mais de comida, para 
sobreviver. Na natureza, o tamanho da população sempre trabalha contra 
a disponibilidade de comida. Os anos magros eliminam abruptamente 
organismos que não conseguem obter satisfatoriamente suas calorias.
A expansão do cérebro só faz sentido quando o material neurológico 
adicional proporciona ao organismo considerável vantagem em ter
mos de sobrevivência. Tais considerações se aplicam tanto ao sistema 
auditivo como a qualquer outra parte do cérebro. E, desta forma, 
foram as preocupações cotidianas do Homo erectus que decidiram o 
que o córtex auditivo pode ou não perceber com facilidade e, conse- , 
qüentemente, o que a música pode tornar-se ou não.

Uma maneira de economizar o córtex é lateralizar suas funções, 1 
localizando-as principalmente de um lado do cérebro. As funções i 
básicas para percepção e movimento exigem que dois fragmentos do 
córtex sirvam a dois lados do corpo. Assim, tanto o córtex auditivo do 
lado esquerdo quanto o do lado direito são desenhados de forma quase 
idêntica, para processar a entrada dos ouvidos esquerdo e direito. Mas 
em nível superior a análise só pode lidar com uma representação 
cerebral. Então, o córtex auditivo secundário foi liberado para se es
pecializar, de várias maneiras, dos lados esquerdo e direito do cérebro. 
Uma ponte de cem milhões de fibras, entre os dois hemisférios, o 
corpus callosum, permite que as duas metades do cérebro partilhem 
os resultados do seu trabalho diverso.

Enquanto o córtex auditivo primário focaliza as propriedades I 
dos sons individuais, o córtex secundário preocupa-se particularmente



com as relações entre os múltiplos sons. O córtex auditivo do lado 
direito do cérebro focaliza as relações entre sons simultâneos. Êle põe 
às claras as hierarquias das relações harmônicas. O lado direito do 
cérebro não tem nenhuma vantagem sobre o lado esquerdo, quando 
são ouvidos sons de freqüência pura. Mas passa para o primeiro plano 
quando chegam tons ricos em sons harmônicos. É também parti
cularmente competente para analisar os sons vogais da linguagem, 
altamente harmônicos.

Em contraste, o córtex auditivo secundário do hemisfério es
querdo visa às relações entre sucessões de sons. Preocupa-se com 
hierarquias de seqüências e desempenha papel de destaque na percep
ção do ritmo. Não é de surpreender que o lado esquerdo do cérebro 
seja também a sede da linguagem, dando seqüência a redes de idéias, 
em cadeias de palavras.

Os neurocientistas estão longe de entender como os fenômenos 
temporais são representados no córtex. Mas está claro que o córtex 
auditivo não age como uma espécie de gravador, colocando em escani
nhos, ao chegar, cada som que entra. Se fosse este o caso, inverter uma 
seqüência de sons significaria inverter o padrão de atividade neurológica 
que ele produz. Mas isto não acontece: as pesquisas mostram que os 
sons invertidos geram uma resposta única. Isto implica que o córtex 
auditivo não considera isoladamente os sons individuais. Em vez 
disso, sempre interpreta os sons dentro do contexto precedente.

O cérebro foi chamado a última fronteira. Mas dizer “fronteira” 
talvez seja ir longe demais. Os primeiros exploradores ainda não 
consolidaram suas posições nesse vasto continente. Na beira da praia 
encontraram uma densa, quase intransponível floresta de ambigüida- 
de conceituai e de obstáculos experimentais —  um nível de comple
xidade jamais antes encontrado por mentes investigadoras. Mesmo 
assim, os cientistas foram em frente, valentemente, algumas vezes com 
pouca noção do que buscavam, mas sempre certos de que, adiante, 
está o El Dorado. Nos capítulos seguintes, veremos o que aprenderam 
eles sobre a maneira como um quilo e meio de neurônios pode 
entender melodias, harmonias e ritmos, transformando-os em êxtase.
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Do som... 
...ao tom...

0 0 0 à melodia 0 0 0

ANO ERA 1985 E Paul McCartney queria suas canções de
volta.1 Como tantos jovens músicos que batalhavam naquele 

período, os Beatles assinaram seus primeiros contratos que os deixaram 
quase prisioneiros das gravadoras, e McCartney perdera a posse de muitas 
das melodias nascidas do seu coração. Naquele momento, 251 canções 
dos Beatles faziam parte de um lote em hasta pública, inclusive 
favoritas como Help e Ler it Be, e seriam vendidas juntamente com 
um vasto conjunto de 40 mil melodias, na maioria obscuras, mas algumas 
delas de grandes nomes, como Litde Richard e Pointer Sisters. A empresa 
de McCartney, MPL Communications, logo entrou numa guerra de 
lances com vários rivais, e o preço foi aumentando. Frenéticos esforços 
foram feitos para levantar dinheiro suficiente e permanecer na disputa. 
Mas tudo sem resultado. No final, um único indivíduo abocanhou o 
catálogo inteiro, desembolsando uma soma próxima de 50 milhões de 
dólares. Nome do comprador: Michael Jackson.

Compradas por uma bagatela? Alguns achariam que sim. Uma 
música popular pode render uma fortuna em direitos autorais (como



McCartney devia saber muito bem, pois ele próprio adquirira os direitos 
de modelos de pieguice como Sentimental Journey e Autumn Leaves). 
Todas as vezes que uma música popular é tocada num evento público, 
no rádio, ou degradada como música ambiente, o dinheiro vai pingando 
através de um rio de agentes, até chegar ao dono da canção. Nenhuma 
melodia é tão lucrativa quanto aquela que parece não pertencer a 
ninguém. A canção mais valiosa do mundo é Happy Birthday to You.

“Exagero capitalista!” , gritamos, protestando contra o fato de 
não serem propriedade comum da humanidade melodias que canta
rolamos no meio do trânsito, ou berramos debaixo do chuveiro. Mas 
o título de propriedade de canções não é, absolutamente, coisa nova. 
Os antropólogos há muito estão familiarizados com culturas tradicio
nais nas quais as canções são posse particular, podendo ser negociadas, 
deixadas como herança ou oferecidas como presentes (um exemplo 
são os índios do Nordeste do Pacífico). Nessas sociedades, cantar 
ilicitamente uma canção é se expor aos severos castigos impostos aos 
ladrões. E não se trata de simples roubo de dinheiro, mas dos poderes 
mágicos que a canção confere.

É curioso que se possa registrar direitos autorais sobre uma 
melodia, que se possa possuir um modelo particular de som. Provo
caríamos gargalhadas se requerêssemos direitos autorais de um padrão 
rítmico ou de uma progressão harmônica. Coisas assim são conside
radas elementares demais para justificarem proteção. Mas as melodias 
são diferentes. Cada uma delas é invenção singular de som, máquina 
inteligente que torce e faz girarem as alavancas de nossas mentes, 
produzindo sensações requintadas. Como ocorre com tantas inven
ções inteligentes, o funcionamento de uma grande melodia é inexpli
cavelmente simples, mas nada óbvio.

Se as melodias são tão valiosas por que, simplesmente, não se 
sentar diante de um piano e ir compondo padrões de notas até surgir 
algo que valha a pena? Afinal, quantas combinações pode haver, entre 
os doze tons de uma oitava?

Muito poucas, de fato. Há o problema famoso do chimpanzé- 
no-porão-do-Museu-Britânico, em que se faz a seguinte pergunta:
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“Quanto tempo levaria um chimpanzé, sentado no porão do Museu 
Britânico e batucando ao acaso numa máquina, dias a fio, para 
reproduzir casualmente uma peça inteira de Shakespeare?” A resposta 
certa é: levaria muito, muitíssimo tempo. Só as quarenta teclas batidas 
para escrever em inglês a notável observação de Hamlet: “Ser ou não 
ser, eis a questão” manteriam o pobre chimpanzé ocupado por vários 
trilhões de anos (cálculo baseado no número de teclas da máquina 
elevado à quadragésima potência). Se tem dúvidas, experimente e 
verá.

E as melodias fazem Shakespeare parecer simples. Uma melodia 
não é apenas uma seqüência de notas, mas de notas de duração e 
acentuação variáveis. Então, o número de possíveis melodias de oito 
compassos é inconcebivelmente vasto. Exatamente como as fileiras de 
caracteres, apenas poucas, entre todas as possíveis melodias, fazem 
algum sentido para nosso cérebro. Se encurtarmos determinada nota, 
ou a tirarmos do tempo forte, até mesmo a mais poderosa melodia 
morrerá; da mesma forma, sem dúvida, como aconteceria com Ham
let, se murmurasse: “Sê o num sê, ei...” Nenhum compositor tem 
tempo para experimentar sequer um reduzido subconjunto de varian
tes. Tampouco faz o menor sentido pôr um supercomputador para 
produzir melodias, com sua habitual velocidade cega, pois quem 
disporá de bilhões de anos para avaliar os resultados?

Os compositores, algumas vezes, procuram melodias usando 
métodos de chimpanzé. Vez por outra, Mozart selecionava notas para 
melodias jogando dados; Schumann, manipulando anagramas; Cage, 
lançando as moedas do I Ching. Weber descobria o perfil de uma 
melodia no contorno de móveis virados de cabeça para baixo; Villa- 
Lobos esboçou uma melodia a partir da linha dos arranha-céus do Rio 
de Janeiro. Mas foram atos caprichosos. Não há registro de melodia 
fascinante descoberta através desses artifícios.

Uma grande melodia é mágica —  mágica por seu simples poder 
e mágica porque, de alguma forma, um cérebro a desenterrou do meio 
de zilhões de possíveis melodias ruins. Milhares de novas melodias são 
oferecidas ao público ouvinte todos os anos, mas pouquíssimas es
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timulam nossa fantasia. Quando surge uma melodia realmente boa, 
do ripo que vai fundo e fica, comemoramos o acontecimento ouvin
do-a repetidas vezes.

Neste capítulo, analisaremos a maneira como as melodias fazem 
sentido para os cérebros e o motivo para algumas serem tão melhores 
do que outras. Os cientistas já vêm avaliando essas questões há mais 
de um século e os compositores há muito mais tempo ainda. Inúmeras 
hipóteses sensatas foram apresentadas, com o apoio, muitas vezes, de 
sólidas evidências. Mas todas as hipóteses enfrentaram objeções fre- 
qüentemente feitas por musicólogos queixosos por nem sempre serem 
cumpridos em culturas não européias e, algumas vezes, nem mesmo 
na própria história musical da Europa, princípios que gostaríamos de 
considerar “universais” . Sem esses princípios, não temos nenhuma 
idéia de como deduzir analiticamente grandes melodias, a partir de 
regras e fórmulas. Com relação à produção de melodias, ainda somos 
muito primitivos.

E importante a busca das proposições universais que existem no 
desenho das melodias, no panorama da nossa preocupação mais ampla 
com a maneira como a música toma conta de nós e nos dá prazer. 
Então, as proposições universais musicais serão nosso assunto princi
pal, nos próximos três capítulos, em que analisaremos primeiro a 
melodia, depois a harmonia e o ritmo. Mas, por onde começar? Não 
se poderia dizer que o Coro da Aleluia, assustador por sua complexi
dade, seja o melhor ponto de partida. Melhor começar com Mary 
Tinha um Carneirinho e desenvolver o assunto a partir daí.

Como as Crianças Ouvem Música2

Quando a turma de jardim de infância da Sra. McGillicutty faz 
sua estréia musical, na festa de encerramento do ano letivo, os pais 
corujas já vão preparados para o que devem fazer. Conveniente é 
manter um sorriso apreciativo, mas sem deixar que se alargue e se 
transforme em completa gargalhada. É difícil manter a seriedade, 
quando cada movimento das crianças é uma paródia. São desafinadas,
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sem sincronia, sem quase nada a não ser boas intenções. Embora só 
precisem dar conta de uma curta série de notas, as crianças de cinco 
anos não estão capacitadas para a tarefa. Os pais tendem a supor que 
o problema é de falta de controle vocal e, na verdade, este é um fator 
importante. Mas, por trás de tudo, as crianças, simplesmente, não 
sabem concatenar uma melodia. Isto mostra que, de fato, as melodias 
são conceitualmente difíceis.

Apenas para cantar Mary Tinha um Carneirinho, o cérebro de 
uma criança precisa já ter absorvido boa parte do sistema tonal de sua 
cultura. Os pais corujas tendem a atribuir mais capacidade musical a 
seus filhos do que eles realmente têm. As crianças imploram: “Cante 
para mim Mary Tinha um Carneirinho” e demonstram, de todas as 
maneiras, que estão acompanhando o canto com ansiosa apreciação. 
Mas seu entusiasmo talvez não diminua nada, se as mesmas palavras 
forem cantadas com uma melodia diferente. Para a maioria das 
crianças, “música” é, em grande medida, uma experiência com a 
linguagem, é linguagem distorcida em sua modulação e ritmo. A 
experiência musical pura nasce da linguagem e isto só acontece aos 
poucos, à medida que as crianças adquirem competência em suces
sivos aspectos da música.

Até um recém-nascido tem algum tipo de vida musical. A 
resposta inicial do bebê ao som musical é voltar-se defensivamente em 
direção a ele. Mas a criança com cerca de um mês já sabe distinguir 
tons de diferente freqüência. (Este e outros fatos da psicologia infantil 
são deduzidos monitorando-se mudanças sutis das batidas do coração, 
quando uma criança reage às mudanças em seu meio ambiente.) Com 
seis meses, a criança responde a mudanças no contorno melódico. 
Mas, o que é interessante, não há reação quando uma melodia passa por 
uma elevação ou queda de tonalidade. Este fato torna claro que, em vez 
de apenas memorizar uma seqüência particular de tons, até um cérebro 
de bebê percebe uma melodia como sistema de relação entre notas.

Como podem atestar qualquer pai ou mãe exaustos, a vida 
musical já está inteiramente encaminhada por volta dos seis meses. 
Muitos gu-gus e gritinhos agudos do bebê são óbvios experimentos
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na produção de tons. Pesquisas recentes mostraram que, mesmo aos 
dois meses, alguns bebês podem reproduzir a tonalidade e o contorno 
melódico das canções de sua mãe. Quando os bebês começam a 
balbuciar, por volta dos seis meses, surge uma espécie de canto 
espontâneo. Claro, é difícil distinguir entre as partes musicais do 
balbucio e a linguagem nascente. A linguagem tem sua própria 
musicalidade embutida (a prosódia, que analisaremos em capítulos 
posteriores). Mas, entre doze e dezoito meses, exatamente quando o 
balbucio se transforma em palavras distintas, as crianças começam a 
alongar as vogais de maneira claramente musical. Aos poucos, surge 
algo bem diferente da linguagem, algo que o bebê, provavelmente, 
expressará através de sílabas aleatórias, em vez de palavras. É a canção.

Os pais corujas podem vislumbrar um Mozart em potencial 
quando seu filho faz os primeiros esforços musicais, mas há muito 
caminho a percorrer, antes de se poder dizer que a criança está 
realmente fazendo música. Ela repetirá as mesmas figuras melódicas 
vezes sucessivas, mantendo seu contorno geral, mas distorcendo os 
intervalos entre os tons, ao esticá-los muito, durante uma repetição e, 
depois, na próxima, nivelá-los. O tempo inteiro, o nível médio da 
tonalidade oscila bebadamente, para cima e para baixo. Isto significa 
que a criança não tem consciência das relações harmônicas aninhadas 
dentro das melodias. Para elas, melodia é apenas um contorno, um 
passeio numa montanha-russa vocal.

Só mais ou menos com a idade de três ou quatro anos é que as 
crianças, na maioria, param de tagarelar, usando qualquer som que 
lhes venha à cabeça, e começam a reproduzir a música da cultura em 
que se encontram. Começam a compreender que a música é cons
truída com degraus distintos e programada em durações distintas. Até 
esse momento, elas identificarão melodias completamente diferentes 
como “a mesma”, desde que os contornos combinem, em seus altos e 
baixos. Mas, agora, iniciam a difícil tarefa de aprender a se lembrar 
dos intervalos e das durações exatas.

Claro, nossos cérebros são perfeitamente capazes de perceber as 
tonalidades escorregadias que as crianças cantam. Ouvimos desliza-
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mentos assim na “melopéia” da linguagem falada e, algumas vezes, 
eles aparecem na música (o termo técnico é portamento)-, mas, em 
geral, apenas como desvios expressivos das tonalidades fixas, ou como 
ocasionais efeitos de som. A música deixa de fazer sentido para nossos 
cérebros, quando contém muitos deslizamentos. Com os sons a 
bambolearem para cima e para baixo, entre freqüências casuais, e sem 
começos nem fins óbvios para as notas individuais, não existe estrutura 
a ser entendida, como acontece com a água em redemoinho. A música 
exige tons que tenham altura e duração fixas. Estas proporcionam os 
pontos de ancoragem entre os quais um cérebro descobre relações, e 
relações entre relações, que vão compondo um edifício musical. Não 
é de admirar que os etnomusicólogos jamais tivessem encontrado uma 
cultura que elaborasse sua música a partir, fundamentalmente, de tons 
deslizantes.

Classificação de Tons
As crianças têm essa dificuldade para reproduzir melodias por

que carecem de uma compreensão estável dos tons individuais que 
constituem essas melodias. Isto pode parecer estranho, considerando- 
se a maneira como o córtex auditivo processa automaticamente os 
sons, detectando inícios e paradas,seguindo os contornos das frequên
cias e reunindo os sons harmônicos em notas unificadas, tudo sem o 
mínimo esforço consciente. Mas existe uma diferença entre sentir um 
som e reconhecê-lo. Reconhecimento é exatamente isso: re-conheci- 
mento, o ato de experimentar algo que o cérebro já havia encontrado 
antes e aprendera a perceber como identidade diferenciada.

Reconhecemos os tons classificando-os. A palavra “classificar”, 
de modo geral, refere-se a identificações complexas, como acontece 
quando classificamos os golfinhos como mamíferos, em vez de peixes. 
Mas existe outro tipo de classificação, que não se destina a identificar, 
mas a localizar. Nosso cérebro subdivide um registro de possíveis 
freqüências (ou intensidades, ou durações, ou timbres) em alguns 
compartimentos. Em vez de rastrear um número muito grande de
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posições discerníveis através desse registro, nosso cérebro economiza, 
rastreando apenas um pequeno número de sub-registros, cada qual 
numa “categoria”. Qualquer coisa que fique razoavelmente perto do 
centro de um sub-registro é considerada um exemplo igualmente 
válido dessa categoria.

Imagine-se separando pequenos objetos, e colocando-os empi
lhados ao longo de uma prateleira. Você pode começar com três pilhas, 
uma à esquerda, outra à direita e uma terceira no centro. Os objetos 
que ficam levemente deslocados dessas posições são vistos, mesmo 
assim, como integrantes da pilha mais próxima. Você pode aumentar 
para cinco o número de pilhas, acrescentando pontos intermediários 
em centro-esquerda e em centro-direita e, mesmo assim, não terá 
nenhum problema para localizá-las. Mas acrescentar outros quatro 
pontos intermediários entre essas cinco posições dificulta muito as 
coisas. Agora, há posições como centro-esquerda-direita e esquerda- 
direita-centro. Outra subdivisão, até dezessete posições, está muito 
além da nossa capacidade. Embora sejamos capazes de colocar ime
diatamente nossos olhos numa centena de pontos ao longo da prate
leira, não podemos lembrar cada ponto como uma posição diferen
ciada e identificada, na qual possamos, sem maior esforço, tornar a 
fixar nossa atenção.

É isso que distingue as atitudes de diferenciar e categorizar. O 
cérebro pode perceber, prontamente, a diferença entre cerca de mil e 
trezentos diapasões, dentro do registro de freqíiências que usamos 
como base para os tons musicais. Mas o cérebro não pode guardar mil 
e trezentas categorias de diapasões, identificando um como sol bemol- 
bemol-sustenido-bemol e o seguinte como fá sustenido-bemol-sus- 
tenido-sustenido.

Temos o mesmo tipo de limitação em nossa capacidade para 
reconhecer cores. Qualquer pessoa que já foi alguma vez comprar tinta 
para pintar a casa passou pela angustiante experiência de escolher a 
cor em mostruários cheios de pequenos quadrados de cores, cada um 
com uma tonalidade e uma intensidade levemente diferentes. A pessoa 
pode perceber, com facilidade, que os quadrados são diferentes. Mas,
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quando lhe pedem para deixar de lado as amostras e, então, identificar 
uma pequena variação de cor, essa pessoa, provavelmente, não encon
trará melhor descrição do que “bege”. Não é simplesmente o fato de 
não ser capaz de lembrar os nomes de todos os beges da folha de 
amostras; o que ela não pode lembrar são as variações entre as próprias 
cores. Nosso cérebro percebe as diferenças, mas não é capaz de 
classificá-las (pelo menos, não sem muita prática). Isto significa que 
o cérebro não pode, confiavelmente, lembrar tonalidades isoladas, 
sequer por uns poucos segundos.

Quando ouvimos tons musicais, dividimos o registro de altura, 
de uma oitava (seu espaço de altura), em apenas uma dúzia de posições, 
ou “categorias”. Embora, em condições de laboratório, sejamos capazes 
de distinguir talvez trinta matizes de altura dentro de uma categoria, 
ouvimos a maioria desses diapasões como se fossem uma mesma nota, 
quando estamos em meio à confusão do desempenho musical. E, 
quando uma nota chega ao centro exato, nós a consideramos perfeita
mente afinada. Mesmo quando a freqüência de tom fica um pouco mais 
alta, ou mais baixa, nosso cérebro a categoriza como exemplo daquela 
nota. Apenas nas fronteiras entre as divisões de espaço de altura é que 
a nota pode oscilar entre categorias. Essas notas “desafinadas” deixam 
o cérebro em estado de consternação e até mesmo de agonia.

Percebemos o discurso da mesma maneira. Um registro consi
derável de sons passa pela consoante “b”. Mas, a certa altura, a 
categoria que define a condição “b” é deixada para trás e começamos, 
em vez disso, a ouvir um “v”. Esta flexibilidade significa que o orador 
não precisa ser exato, em sua pronúncia, e pode tomar liberdades com 
a modulação e a expressão. Sem essa categorização perceptual, tanto 
a fala quanto a música seriam inteiramente impossíveis.

Limitando o número de tons de uma oitava, a categorização 
também reduz o número de possíveis distâncias entre tons (intervalos) 
para um número viável. Isto, por sua vez, limita o número de possíveis 
acordes que nosso cérebro pode encontrar ao acompanhar música. 
Embora os compositores às vezes se sintam limitados por causa do 
número relativamente pequeno de tons, intervalos e acordes de que

dispõem, o sistema é suficientemente simples para permitir a quase 
todos compreendê-lo, mesmo sem treinamento especial. Mas não é 
tão simples a ponto de ser banal. São precisos anos de experiência para 
mesmo uma criança aprender, a ponto de se tornarem automáticas, 
algumas poucas categorias.

A categorização simplifica a memória e também a percepção da 
música. Como veremos no Capítulo 6, há pouca coisa “fotográfica” 
na memória. O cérebro entende o mundo reduzindo as percepções a 
categorias e lembra a experiência passada reconstruindo-a, a partir da 
memória categórica. Então, a categorização não é apenas um atalho 
pelo qual enveredamos, para simplificar a música. A categorização está 
no centro de quase tôda nossa atividade mental e, conseqüentemente, 
de tôda nossa atividade musical.

Sem categorização perceptual, o mundo seria, na verdade, um 
lugar muito confuso. Um cachorro com uma cauda curta não teria 
nenhuma relação com outro cachorro com uma cauda comprida. Na 
verdade, todo cachorro perceptivelmente diferente pareceria uma espécie 
em si. O mesmo vale para as melodias. No desempenho da música, 
muitas notas são tocadas fôra de afinação (as vozes oscilantes dos 
cantores são particularmente inexatas). Mas não ouvimos os variáveis 
desempenhos como peças diferentes. De fato, raramente notamos que 
as afinações das notas isoladas sofrem desvios a todo momento.

Considerem o que isso significa. Quando ouvimos música, 
prestamos relativamente pouca atenção aos diapasões exatos que 
entram pelos nossos ouvidos. Em vez disso, nos mantemos atentos às 
nossas próprias categorizações de sons. Isto sugere que, mesmo nossa 
“experiência imediata” da música tem menos a ver com a sensação 
bruta dos sons que chegam do mundo exterior do que com a percepção 
de nossas mentes, trabalhando e interpretando esses sons.

Retalhando o Espaço do Diapasão

Chamamos de escala a um sistema de categorização tonal. 
Como a escala que encontramos na parte inferior de um mapa de
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parede, uma escala musical proporciona unidades de medida, só que 
não para o espaço geográfico e sim para o espaço do diapasão. A 
unidade básica é chamada de meio-tom (ou um semitom). Toda tecla, 
num teclado de piano, representa um meio-tom. Entre dó e dó 
sustenido há um meio-tom e, da mesma forma, entre mi e fá. No 
sistema de escala ao qual estamos acostumados, no Ocidente, há doze 
meios-tons (e doze teclas de piano) em qualquer oitava, digamos, do 
dó médio ao dó superior.

As freqüências exatas usadas para tons de escala não têm impor
tância. Se um violinista reafina o lá médio, passando dos 440 ciclos 
por segundo para 450, seu cérebro ajustará suas categorizações, de 
acordo. E, assim, são as distâncias relativas entre as freqüências que o 
cérebro categoriza. Cada vez que a pessoa canta o “Parabéns pra Você”, 
provavelmente começará com um diapasão diferente. Isto significa 
que a pessoa não precisa ter a habilidade rara do diapasão absoluto (a 
capacidade de identificar freqüências precisas) para entender música. 
Pesquisas mostraram que nos esquecemos de tal forma do diapasão 
exato que não notamos quando a afinação de uma peça é elevada ou 
abaixada muito lentamente durante o desempenho.

A maioria das pessoas que já tocou um instrumento musical 
encara as escalas com terror, lembrando as horas intermináveis de 
prática do lá maior, depois do sol menor, depois do si bemol maior, 
para cima e para baixo, para cima e para baixo. Como uma linha reta, 
as escalas parecem sem atração e inerentemente tediosas. São tão 
interessantes de contemplar quanto um tijolo. Mas estaé, exatamente, 
a questão. Os tons da escala são os blocos de construção para tôda a 
música (com exceção da mais tosca música de percussão). Como todo 
material de construção, a escolha das escalas é importante para deter
minar o que pode ou não ser construído. Não se pode escrever 
satisfatoriamente uma ópera ocidental com uma escala chinesa, ou 
uma ópera chinesa com uma escala ocidental.

Em princípio, podemos categorizar o espaço do diapasão da 
maneira como preferirmos. Em vez de oitenta e oito teclas, ao longo 
de um teclado de piano, a mesma órbita de freqüências poderia ser
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dividida em oitenta notas, ou em cem. Mas há bons motivos para se 
ter exatamente oitenta e oito notas. As divisões do espaço do diapasão 
estão longe de ser arbitrárias. Alguns aspectos das escalas que usamos 
são claramente determinados pela maneira como nosso cérebro inter
preta o som. Outros aspectos também sugerem uma base biológica, 
mas não tão potente a ponto de não poder ser superada pelo treina
mento. E há ainda outros aspectos que são meramente questão de 
conjuntura histórica. Conseqüentemente, as muitas culturas do mun
do categorizam o espaço do diapasão de maneiras bem diferentes. As 
escalas tradicionais de Madras são completamente distintas das escalas 
tradicionais de Viena e tampouco têm muito em comum com as 
escalas da Nova Guiné.

E importante entender como as escalas são construídas. Esta 
pode parecer uma preocupação irremediavelmente obscura, mas está 
cercada de controvérsias: será que a escolha de tons de escala limita o 
que a música pode tornar-se? Será que as escalas de algumas culturas 
são inerentemente mais poderosas que as de outras? Será que escalas 
mais potentes ainda estão por ser descobertas? Em jogo, aqui, está a 
pergunta —  será que a música ganha seu poder sobre nós explorando 
mecanismos inatos de percepção do som? Em resumo, será que 
algumas escalas têm uma concepção mais adequada do que outras, 
para nos levar ao êxtase?

O único aspecto universalmente acima de dúvidas, na elabora
ção das escalas, é um fenômeno chamado equivalência das oitavas. 
Vamos lembrar, aqui, que as oitavas são formadas por duplicações de 
freqüência. O dó médio dobra a freqüência do dó baixo, e o dó alto 
dobra o dó médio. Interessante é o fato de chamarmos a todas três 
notas de “dó”. Seria concebível chamá-las de dó, dá, du. Mas, de 
alguma forma, tons separados por oitavas soam de maneira tão 
parecida que os encaramos como diferentes versões do mesmo som. 
Estamos tão acostumados com esse arranjo que nem questionamos 
por que deveria ser assim.

A equivalência das oitavas nos permite transpor a música através 
dessas oitavas, para cima e para baixo, sem mudar de tom nem alterar
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radicalmente a harmonia. De fato, a equivalência subjetiva dos tons 
divididos por uma oitava é tão poderosa que os cantores, algumas 
vezes, acreditam que cantam a mesma nota quando, de fato, estão uma 
oitava além. Até os músicos dotados do diapasão absoluto, infalível, 
estão sujeitos a colocar uma nota na oitava errada, mesmo quando a 
chamam da maneira correta.

Sem a equivalência das oitavas, o dó médio teria pouco a ver 
com o dó alto e cada um dos oitenta e oito tons de um piano revelaria 
uma identidade singular. Passaríamos a batizar as notas de a até z, e 
precisaríamos de um número muito maior de símbolos para completar 
a série. Uma escala começaria numa das extremidades do teclado e 
terminaria na outra, sem repetições. E nosso cérebro teria de aprender 
a ouvir não apenas as relações entre dó e mi, e dó e sol, mas também 
entre dó e M, e entre M e X.

Felizmente, a equivalência das oitavas nos salva de uma comple
xidade tão desanimadora e, assim, possibilita a música harmônica. 
Nosso cérebro precisa identificar apenas o número de tons encontra
dos dentro de uma única oitava. Cada um desses tons tem seus primos 
em outras oitavas. Dó relaciona-se com mi de forma bem parecida em 
qualquer oitava e, mais importante, os dois tons mantêm essa relação 
mesmo quando estão posicionados com um afastamento de duas ou 
três oitavas. Então, o intervalo do dó médio para o mi médio tem 
características bem parecidas com o intervalo do dó médio para o mi 
alto, ou do dó médio para o mi superior. Se não houvesse esse traço, 
seria quase impossível relacionar os tons agudos da flauta com os tons 
graves de um fagote, e as possibilidades musicais diminuiriam muito.

Embora os cientistas, durante muito tempo, especulassem quan
to aos fundamentos para a equivalência das oitavas, ninguém sabe, 
realmente, por que as freqüências duplicadas (ou pela metade) soam 
da mesma forma. A explicação corrente para o fato de o dó médio soar 
como todos os outros dós é a de que todos os dós são, basicamente, o 
mesmo som. Lembrem-se da discussão, no Capítulo 2, em torno das 
séries de sons harmônicos que acompanham todo tom musical. 
Habitualmente, a maior parte da energia de uma nota reside na
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freqüência fundamental que a define, porém muitas freqüências mais 
elevadas soam também com uma intensidade menor. Entre os muitos 
sons harmônicos que acompanham o dó médio, o primeiro, o terceiro 
e o sexto, respectivamente, caem em dós que ficam uma, duas e três 
oitavas acima. Então, idealmente, todo dó contém muitos outros dós, 
e a diferença entre o dó baixo, o médio e o alto é apenas questão de 
ênfase nos vários sons harmônicos.

O problema dessa argumentação é que os sons de freqüência 
pura, despojados de todos os sons harmônicos, ainda exibem a equi
valência das oitavas. Uma grande quantidade de música gerada por 
computador consiste em sons assim e, embora desagradável para o 
ouvido, essa música, do ponto de vista harmônico, ainda faz perfeito 
sentido. Além disso, a equivalência das oitavas opera mesmo quando 
os tons estão três ou mais oitavas separados, de modo que seus sons 
harmônicos não se sobrepõem.

A equivalência das oitavas é o único fenômeno harmônico 
verdadeiramente universal. Nenhum etnomusicólogo encontrou ja
mais uma cultura em que tons com a separação de uma oitava não 
sejam considerados similares (única discrepância: certos grupos de 
indígenas australianos3 que jamais cantam em oitavas, mas eles rara
mente se afastam de uma única oitava). Há até evidências de que 
outros mamíferos ouvem as oitavas dessa maneira. Objetos vibrantes, 
inclusive a garganta dos animais, produzem fortes sons harmônicos, 
uma, duas e três oitavas acima da freqüência fundamental de um som. 
Então, não deveria causar nenhuma surpresa o fato de nosso cérebro 
interpretar como unidades as duplicações de freqüência.

A Construção das Escalas

Existe outro intervalo entre os tons que parece universal, ou 
quase, e é decisivo para arrumar as escalas e, conseqüentemente, fazer 
as melodias funcionarem. Trata-se da freqüência encontrada exata
mente a meio caminho, numa oitava. Para uma oitava que se estende 
de 440 ciclos por segundo (lá médio) até 880 (lá alto), o ponto
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intermediário é 660. A maioria dos etnomusicólogos acredita que eáta 
nota média é encontrada na música de todas as culturas, sugerindo 
que o cérebro pode estar inclinado a categorizá-la. Existe alguma 
controvérsia em torno dessa questão, desde que muitas culturas 
pré-tecnológicas só produzem tons através da canção e esta pode 
misturar-se com a fala, de formas que tornam ambígua a análise tonal. 
Mesmo no Ocidente, não afinamos mais os intrumentos exatamente 
para a freqüência da oitava média, por motivos que analisaremos em 
breve. Mas, virtualmente, tôda música se aproxima desse ponto o 
bastante para que ele seja considerado um segundo relacionamento 
“natural” entre as posições no espaço do diapasão. Mesmo que o ponto 
médio da oitava não seja predestinado neurologicamente, parece que 
nossa disposição é para encontrá-lo e usá-lo.

O tom de meia oitava fornece a primeira nota das várias que 
enchem uma oitava, compondo uma escala. Todas as outras notas, 
na grande panóplia mundial das escalas, variam em número e 
também nos diapasões que ocupam. Mas a escolha dos tons da 
escala não é inteiramente arbitrária. Notas mais ou menos do 
mesmo diapasão tendem a aparecer em escalas de culturas ampla
mente dispersas. Quando os egiptólogos, recentemente, fizeram 
reproduções tocáveis de flautas encontradas nos túmulos dos faraós, 
descobriram que essas flautas produziam quase a mesma seqüência de 
tons de escala que atualmente usamos, no Ocidente.

O ponto do meio da escala é a chave para a divisão comparti
mentada de um registro de freqüências, com amplitude de uma oitava, 
nas doze categorias perceptuais a que chamamos de dó, dó sustenido, 
ré, ré sustenido e assim por diante. A construção das escalas começa 
com a escolha de uma freqüência que será chamada “dó” e então 
duplicada, para formar uma oitava, seguindo-se a divisão da escala 
pela metade, para obter-se o sol. Esta nota será também duplicada, 
para formar uma oitava que, por sua vez, divide-se pela metade, a fim 
de produzir o ré. Esta nota, então, é usada como base para a oitava 
seguinte, num processo que continua até serem produzidos doze tons. 
O ponto do meio da última oitava torna a voltar para o ponto de
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partida, o dó. Assim, o processo leva, de forma organizada, à escala de 
doze notas.

O u melhor, de forma quase organizada. As novas notas ficam 
espalhadas num amplo registro de frequências mas, graças à equiva
lência das oitavas, elas podem ter sua freqüência reduzida à metade, 
até todas ficarem dentro da oitava de partida, compondo-se, então, 
uma escala contínua. Bastante simples. Problema muito maior é que 
o acréscimo final às séries não volta, na verdade, exatamente ao ponto 
de partida. Embora a discrepância seja pequena, há séculos ela ator
menta os teóricos. Uma escala construída dessa maneira é chamada 
de escala pitagoriana. Em princípio, ela remonta ao antigo filósofo 
grego Pitágoras, que procurou relacionar a harmonia musical com a 
supostamente perfeita harmonia celestial. A discrepância da última 
nota da série deve ter sido tomada como má notícia. Durante séculos, 
estudiosos, monges e cientistas lutaram para eliminar a discordância, 
mas sem qualquer resultado. Parece não haver nenhum meio simples, 
matematicamente elegante, de produzir uma escala simples, matema
ticamente elegante.

Você pode protestar dizendo que, de qualquer forma, essa 
maneira de construir uma escala não faz nenhum sentido e que, se o 
sol é o ponto do meio de uma oitava construída com base no dó, então 
o ponto do meio da oitava construída a seguir, com base no sol, deveria 
levar-nos de volta para onde começamos, o dó. Mas a freqüência 
aumenta de forma cada vez mais rápida (logaritmicamente), com um 
diapasão que se eleva. Pensamos no ponto do meio de uma oitava 
como se estivesse situado precisamente no meio do caminho dessa 
escala. Mas, como a freqüência se eleva, com rapidez crescente, da 
parte inferior até o topo da oitava, o ponto do meio da freqüência 
coincide, na verdade, com a sétima nota da escala, em vez da sexta 
nota, no meio. Esta disparidade entre os centros físico e musical de 
uma escala fornece a base para a criação das doze notas.

Como a escala pitagoriana é elaborada a partir das divisões da 
oitava, os primeiros acréscimos, de modo geral, parecem harmoniosos 
e “consonantes”, enquanto os últimos parecem mal encaixados e
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“dissonantes”. Analisaremos a consonância e a dissonância no capítulo 
seguinte. Por enquanto, é importante entender que nossos ouvidos 
tendem a rejeitar os últimos cinco tons acrescentados à escala. E, I 
assim, em vez de escrever melodias e harmonias que façam uso igual 
de todas as doze notas da escala pitagoriana, nos limitamos a apenas 
sete tons. Por exemplo, uma composição em dó maior centraliza-se 
nas notas dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, todas relativamente consonantes 
com a nota de partida, o dó. Notas como fá sustenido e mi bemol são 
excluídas. Diz-se que a dissonância delas dá colorido à música e, por 
isso, esses tons são chamados cromáticos. Tocar todos os doze tons, 
um atrás do outro, resulta na produção de uma escala cromática.

Uma escala abreviada, com apenas sete tons, é uma escala 
diatónica, dia significando “através” e tônica referindo-se à primeira 
nota da escala, seu centro tonal. Assim, as escalas diatónicas consistem 
em notas que estão harmonicamente mais próximas da primeira nota 
da escala. Um motivo para essa consonância é que os sons harmônicos 
dessas notas têm mais probabilidade de se sobreporem do que os sons 
harmônicos das notas excluídas, de modo que as notas se “fundem”, 
para se reforçarem mutuamente, como blocos engatando-se. A seleção 
de sete notas, em vez de seis ou oito, é mais ou menos arbitrária, mas 
tende a preencher todas as partes de uma oitava, sem deixar nenhuma 
grande lacuna. Com isso, nenhuma categorização de registro de 
diapasão deixa de ser utilizada.

Uma escala puramente pitagoriana foi usada no Ocidente du
rante quase dois mil anos, tanto por sua construção quanto pela forma 
como soava. E a delícia de um geômetra, com os intervalos mais 
importantes formados por simples coeficientes de freqüência. A quin
ta nota de uma escala diatónica é ajustada para exatamente 3/2 da 
freqüência da primeira, a quarta nota para 4/3. E, quanto mais simples 
o coeficiente, mais consonante o tom (pelo menos para os ouvidos 
antigos). Os astrônomos comparavam esses coeficientes com os mo
delos do céu, certos de terem descoberto a música das esferas.

Há, na verdade, mais de um tipo de escala pitagoriana. As 
lacunas deixadas pelos cinco tons excluídos podem ser distribuídas em
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vários modelos, para produzirem sete escalas diferentes, e estas for
mam os clássicos modos da igreja que tinham nomes gregos fantasiosos, 
como frígio e mixo-lídio. Antigamente, todos eles eram usados na música 
ocidental. Cada modo tem seus próprios pecadilhos, e alguns estão 
carregados de discórdia. Com o tempo, passamos a aceitar apenas dois 
entre os sete, o modo jónico e o eólio, que hoje chamamos de escalas 
maior e menor. Ambos os tipos de escalas levam à construção de 
harmonias prolongadas e funcionam bem, quando combinados. Mas 
não são providenciais. Em particular, a escala menor exige alguma 
manipulação de sua nota final, para soar bem.

Esses detalhes não constituem um belo quadro. Obtemos os 
doze tons da escala através de um procedimento elegante, mas inexato. 
Depois, mais ou menos arbitrariamente, cortamos cinco tons, porque 
não soam tão bem. Isto nos deixa com sete escalas possíveis, das quais 
apenas duas nos satisfazem, e uma delas tem de ser modificada para 
agradar nosso ouvido.

E, ainda assim, essas duas escalas de fato não funcionam.

O problema é que a música baseada numa escala pitagoriana 
particular só soa bem no tom do qual derivam as notas da escala. Uma 
escala que começa com dó produz agradáveis acordes em dó maior. 
Mas, se mudarmos para qualquer outro tom, as distâncias entre os 
graus da escala mudam ligeiramente. Um intervalo de quatro meios 
graus (uma terça maior), fica um pouco mais largo num tom, um 
pouco mais estreito noutro. E essas disparidades aumentam quando 
se trata de tons afastados. Isto significa que o cérebro, a cada mudança 
de tom, precisa alterar sua categorização de intervalos. As notas soam 
desafinadas até o ouvido ajustar-se ao novo tempo, e tudo soa desafi
nado, quando o tom muda rapidamente. Nessas circunstâncias, um 
ré sustenido num tom não é a mesma nota que um mi bemol em outro 
tom (as duas são idênticas na música de hoje, claro). E, assim, o 
complexo desenvolvimento harmônico torna-se quase impossível.

Músicos e cientistas há muito procuram uma maneira de con
tornar esses obstáculos. Uma tentativa foi construir instrumentos 
musicais especiais, como um cravo com cinqüenta e três teclas por
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oitava, para lidar com qualquer mudança de tom. Uma manobra mais 
prática foi consertar a própria escala. A partir de 1450, os compositores 
começaram a remendar a escala pitagoriana, para torná-la mais flexí
vel. As novas escalas funcionavam melhor, mas ainda longe da perfei
ção, e a composição continuou a se limitar a tons muito próximos.

No século XVII, os compositores se cansaram. Era o início do 
período barroco e eles queriam fazer coisas barrocas em sua música. 
Então, recorreram a uma solução perfeitamente óbvia para o problema 
da desarmonia. Simplesmente, reafinaram seus instrumentos para 
todas as notas ficarem com espaços iguais, nivelando-se, assim, as 
distâncias entre as notas, com cada uma passando a ter uma elevação 
de freqüência nos mesmos 5,9 por cento da nota anterior. Com esses 
ajustes, acabaram os coeficientes fracionais simples entre as notas de 
uma escala. Mesmo o crucial tom de meia oitava foi empurrado para 
uma posição ligeiramente fôra do centro. A escala resultante é chama
da igualmente temperada, sendo a palavra “temperada” usada no 
mesmo sentido em que os materiais são temperados, a fim de se 
tornarem mais maleáveis.

A escala temperada é a escala perfeita —  ou seja, é perfeitamente 
desafinada. Os erros de afinação da escala pitagoriana estão espalhados 
igualmente entre todos os tons, de modo que há sempre uma dis
sonância quase imperceptível. Ao adotar este sistema, os compositores 
reconheceram a derrota e admitiram a impossibilidade de uma escala 
harmoniosa sem falhas.

Não houve nenhum salto teórico gigantesco, ao se chegar à escala 
temperada, mas o salto perceptual deve ter sido imenso. Até hoje, 
alguns quartetos de cordas afinam segundo um sistema mais antigo, 
se as circunstâncias o permitem, e seus membros se declaram agonia
dos quando precisam voltar à afinação temperada. Na verdade, o 
motivo para tanta demora até a escala temperada chegar à preeminên
cia foi o fato de músicos, em tôda parte, bradarem: “Não se pode afinar 
uma viola dessa maneira!” Mas uma autoridade do calibre de Johann 
Sebastian Bach replicou: “Ah, podemos, sim.” Êle foi em frente e 
provou isso, compondo seu trabalho seminal, O Cravo Bem Tempe-
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rado, uma coleção de prelúdios e fugas para o cravo temperado, uma 
para cada tom maior e menor. Além de escrever algumas músicas 
fenomenalmente boas, Bach mostrou que as vantagens obtidas com 
o temperamento igual, em termos de possibilidades musicais, supera
vam muito as perdas em elegância sônica. A partir de então, foi muito 
raro alguém olhar para trás. Por mais obscura que pareça essa inova
ção, ela possibilitou quase tudo o que consideramos música, atual
mente —  não apenas Chopin e Debussy, mas também Duke Elling- 
ton e Eric Clapton.

Um motivo para a escala temperada ser afinal considerada 
aceitável foi o crescente gosto pela dissonância. À medida que atitudes 
antigas a respeito da música “perfeita” das esferas começaram a perder 
sua influência, os compositores se tornaram menos obcecados com a 
simples simetria musical e sua música passou a se concentrar menos 
na beleza dos tons e intervalos isolados. As tendências para o futuro 
apontavam para a harmonia elaborada e a dinâmica flamejante. Mais 
ou menos ao mesmo tempo, o cravo assumiu importância maior, 
figurando em grandes conjuntos, e se tornou um instrumento es
sencial para os compositores. Como os cravos não podem ser facil
mente reafinados, foram forçados a se acomodar, ao se compromete
rem com outros instrumentos de temperamento igual.

A aceitação da escala igualmente temperada foi a inovação mais 
importante na música desde a invenção da polifonia (melodias múl
tiplas, interligadas), no século XIII. De repente, um compositor podia 
escrever tudo aquilo de que gostasse, sem o risco de uma discordância 
não pretendida. Daí em diante, durante dois séculos, a harmonia se 
tornou a obsessão da música ocidental, com os compositores exploran
do todos os esconderijos e gretas dessa terra recém-descoberta.

Escalas Não-ocidentais

Nos acostumamos a tal ponto com nossas escalas que qualquer 
desvio delas soa desafinado, ou inteiramente dissonante. Existe certo 
senso de superioridade moral em nossa atitude com relação às nossas
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escalas, uma arrogância que aumenta à medida que o sistema ocidental 
de escalas coloniza grande parte do mundo não-europeu (em parte, 
por meio das afinações inerentes dos instrumentos que exportamos). 
Então, é difícil perceber que existem outras maneiras úteis de dividir 
o espaço do diapasão. Quando ouvimos a música “exótica” de outras 
culturas supomos que o exotismo se deve inteiramente à estrutura da 
música, sem entendermos que os próprios tons têm relações estranhas 
entre si.

Será que a escala ocidental é intrinsecamente superior? Ou, 
como a Pepsi-Cola e o blue jeans, só se dissemina por causa do 
prestígio da afluência? As escalas mundiais diferem apenas de duas 
maneiras: no número de tons que usam e nas distâncias entre esses 
tons. A escala ocidental usa doze tons, com espaços iguais entre si. Em 
outras partes, uma escala pode ter seis tons, com espaços irregulares. 
Será que um tipo especial de escala pode ser um material de construção 
melhor para a música?

Para começo de conversa, por que doze subdivisões, numa 
oitava? Por que não cinco, vinte ou duzentos meios-tons? Como 
vimos, um número muito grande de tons é insustentável, pelo simples 
motivo de que o cérebro não é capaz de categorizar com tanta precisão. 
Muitas experiências foram feitas com escalas de quarto de tom, que 
dobram o número de divisões do espaço do diapasão, colocando um 
tom intermediário entre o dó e o dó sustenido, e assim por diante. 
Tanto estudos de laboratório como a experiência da sala de concertos 
mostraram que o cérebro tem dificuldade para lidar com divisões tão 
sutis do espaço do diapasão. Quartos de tons parecem ser mais ou 
menos o limite. Escalas de vinte e quatro passos são encontradas no 
Oriente Médio, e de vinte e dois passos na índia. Divisões mais 
complexas do espaço do diapasão não apareceram em nenhuma das 
diversas culturas musicais do mundo.

Por outro lado, escalas com menos de doze tons são bastante 
comuns. O caso extremo é a escala de duas notas, com a qual alguns 
aborígines australianos entoam seus cânticos, para a frente e para trás. 
Muito mais prevalecentes são as escalas pentatônicas, de cinco tons,
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encontradas em todo o globo, particularmente na Ásia. Com freqüên- 
cia, os cinco tons quase coincidem com as afinações da escala pitago- 
riana. E, assim, podem ser considerados versões despojadas de nossa 
escala diatónica, mas sendo tocados apenas os tons mais consonantes. 
Os xilofones das crianças estão, muitas vezes, limitados à escala 
pentatônica, de modo que é agradável qualquer combinação de notas. 
O maravilhoso “estudo em negro”, de Chopin, mostra o que pode ser 
feito com uma escala tão limitada. E melodias construídas em escalas 
pentatônicas são fáceis de cantar. Nós as encontramos em tôda parte: 
canções folclóricas, spirituals, jazz e música popular de todos os tipos.

Mas as escalas não-ocidentais adotam, algumas vezes, afinações 
decididamente não-pitagorianas, sendo seus tons distribuídos sem 
qualquer lógica aparente através do espaço do diapasão. Quando uma 
escala estranha aparece nas profundidades do Amazonas, é fácil mini
mizá-la, dizendo que é “primitiva”. Mas tais escalas também aparecem 
em música exigente, altamente desenvolvida, como é o caso da música 
gamelan, de Bali e Java. Sua escala slendro tem cinco tons, espalhados 
pela oitava de maneira quase uniforme —  uma escala para a qual os 
instrumentos dessa música são meticulosamente afinados. Claramen
te, Pitágoras não monopolizou o espaço do diapasão.

Agrada aos nossos instintos igualitários e, sem dúvida, é politi
camente correto ordenar que todas as escalas sejam criadas iguais e a 
boa música, da mesma forma, seja prontamente construída com uma 
escala ou outra, indiferentemente. Pela lógica simplista de alguns, se 
um tipo de escala é superior a outra de forma inerente, então também 
deve ser superior a música baseada nessas escalas e, conseqüentemente, 
a civilização de uma cultura, em comparação com a de outra. Reação 
igualmente simplista é proclamar que todas as escalas musicais são 
necessariamente iguais, porque todas as culturas são iguais —  “iguais” 
no sentido de que todos os julgamentos são arbitrários e relativos. Mas 
é concebível que o cérebro humano tenha talentos específicos, passíveis 
ou não de se ajustarem a uma escala. Como podemos ter certeza de que 
uma escala não é inerentemente superior a outra? E por que não poderia 
uma pobre escala minar as perspectivas musicais de uma cultura?
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A derivação supostamente “lógica” da escala ocidental já foi, 
algumas vezes, alvo de troça, apontada como mera numerologia, 
produto de uma fé na beleza inerente de simples números e frações. 
A escala pitagoriana proporciona, sem dúvida, simplicidade aritmética 
e foi elaborada pela primeira vez, no mundo antigo, por nada menos 
que um numerólogo fanático. A verdade universal deveria ser trans
mitida através da voz da escala perfeita.

Até hoje existe um acirrado debate contra e a favor da supe
rioridade inerente da escala pitagoriana, frente às outras escalas. Existe 
até um nome para a crença afirmativa: pitagorianismo. Os adversários 
do pitagorianismo apresentam vários tipos de argumentação. A pri
meira objeção pode ser sucintamente resumida assim: e daí? Aritmé
tica é aritmética, música é música, e o encargo de provar a existência 
de uma relação importante entre as duas fica com aqueles que a 
defendem. Só porque um sistema é bem-feito e arrumado não significa 
que nosso sistema nervoso compreenda necessariamente essa ordem 
de uma forma significativa do ponto de vista musical.

Os adversários também alegam que não existe nas crianças 
nenhuma prova de preferência inata por intervalos particulares (que 
não as oitavas). O fato de haver grande variação entre indivíduos em 
sua habilidade para perceber intervalos é tomado como outra prova 
de que tais habilidades são aprendidas e não propriedade inerente do 
cérebro. O que talvez seja mais importante, ouvintes sem treinamento 
não mostram nenhuma vantagem na percepção de intervalos que 
consideramos consonantes. Temos o mesmo grau de precisão na 
diferenciação de todos os intervalos.

Outro tipo de argumentação é de que a verdadeira escala pita
goriana é raramente usada, em qualquer parte do mundo. Se reflete, 
de fato, propriedades do nosso sistema auditivo, essa escala deveria 
aparecer com freqüência entre culturas tradicionais, pré-tecnológicas. 
Mas a verdade é exatamente o oposto. As relações pitagorianas apare
cem sobretudo nas escalas usadas em tradições musicais altamente 
aprimoradas. E, mesmo então, a escala pitagoriana, praticamente, é 
sempre usada apenas numa forma modificada que, embora resolva
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certos problemas harmônicos, prejudica muito a elegância aritmética 
da escala.

Algumas pessoas até questionam se a estrutura da escala importa 
muito. No Ocidente, usamos apenas um sistema de afinação para 
construir todos os tons maiores e menores. Porém a música indiana,1 
teoricamente, oferece trinta e cinco afinações, das quais dez são 
comumente usadas e outras dez com menos freqüência. Será que o 
ouvinte médio indiano assimilou realmente vinte sistemas tonais? A 
música giimelan, cia Indonésia, causa ainda mais perplexidade. As 
afinações das cinco notas da escala comum do tipo slendro variam 
ligeiramente de uma orquestra para outra e só se pode modificá-las 
martelando e limando os instrumentos. Essas discrepâncias são inten
cionais, permitindo que tôda orquestragamelan leve para o palco uma 
personalidade harmônica única, da mesma forma como um ator 
interpreta o Hamlet com um estilo único. Isto sugere que nossos 
cérebros se ajustam de bom grado a qualquer sistema de afinação.

Mas o mistério do pitagorianismo continua, apesar dessas obje
ções. O óbvio argumento favorável é o de que, encorajando a super
posição de sons harmônicos, a escala pitagoriana é a única que 
complementa a série desses sons. Os tons da escala “se fundem” para 
se reforçarem mutuamente, e assim se evita a dissonância. De fato, 
porém, muitas escalas não-pitagorianas do mundo estão carregadas de 
um ruído não harmônico que confunde a série de sons harmônicos e, 
com isso, obscurece as relações pitagorianas. E interessante que quan
do músicos ocidentais afinam seus instrumentos para a escala tempe
rada padrão, eles tendem a cometer erros de afinação em favor do 
sistema pitagoriano, como se fossem arrastados para a fusão dos sons 
harmônicos.

À alegação de que a fusão de tons de escala é meramente uma 
questão de preferência estilística, pode-se contrapor que a música traz 
ordem ao som, e qualquer fator subjacente que contribua para a 
desordem coloca a música em desvantagem. Em suma, se os tons da 
escala são os blocos de construção da música, é melhor que sejam o 
mais quadrados possível, quando se deseja construir um edifício bem
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alto. Não tem importância o fato de nossa escala temperada fazer os 
tons pitagorianos desafinarem ligeiramente, porque as afinações per
manecem suficientemente próximas para serem categorizadas como 
pitagorianas, e atendemos às categorizações e não às afinações precisas.

Os proponentes também argumentam que a afinação pitagoria- 
na não pode ser arbitrária, porque versões dela são encontradas no 
mundo inteiro. Consideremos as escalas de vinte e dois graus de 
algumas músicas indianas. A análise musicológica mostrou que a 
harmonia é sustentada, nesse tipo de música, por algo que corresponde 
a uma escala pitagoriana escondida, de doze graus. Os tons adicionais 
são empregados para desvios ornamentais, que flutuam em torno dos 
tons centrais (de forma bem parecida com o uso que os compositores 
ocidentais fazem dos cinco tons não-diatônicos, para embelezar os sete 
tons básicos da escala). Significativamente, os músicos indianos não 
tocam os vinte e dois graus um atrás do outro, como “uma escala”. E 
os músicos indianos dotados com o diapasão absoluto têm problemas 
para identificar os tons não-pitagorianos, demonstrando que o esque
ma de categorização deles pode, na verdade, estar limitado ao modelo 
pitagoriano.

Também se pode argumentar que não é particularmente impor
tante o fato de o cérebro ter ou não uma tendência inata para ouvir 
as relações pitagorianas. O que importa é que essas relações são 
inerentes à música construída com uma escala pitagoriana e isto dá ao 
cérebro algo definido para observar. A música construída numa escala 
com nível inferior de organização gera relações menos ordenadas e, 
com isso, enfrenta uma desvantagem. Sob este ponto de vista, as 
escalas não-pitagorianas podem ser menos adequadas para construir 
um sistema rico em dispositivos harmônicos que se alternam. Os 
compositores que trabalham com essas escalas precisam fazer um 
esforço maior para conceber relações musicais profundas; suas melo
dias prosperam mais pelo contorno do que pela harmonia e, em última 
instância, sua música não irá tão longe.

Consideremos os numerais romanos. Os antigos romanos sa
biam contar perfeitamente bem, mas representavam os números de
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forma desajeitada. Números como VI e IX são representados por mais 
de um dígito. Isto dá lugar a muita confusão, quando um número é 
escrito acima de outro, para finalidades de soma ou multiplicação. O 
sistema derrota a idéia de um valor de casa decimal para unidades, 
dezenas e centenas. O que é pior, torna muito improvável a descoberta 
do zero, este vazio guardador de lugares. Não há dúvida, os números 
arábicos, com valores para as casas decimais e com o zero, permitem 
uma organização superior da aritmética. Com eles, pode-se levar a 
matemática muito além. E há provas disso. Apesar dos impres
sionantes sucessos de engenharia dos romanos, sua tecnologia, em 
última instância, permaneceu restrita, pela falta de um sistema mate
mático através do qual pudessem expressar as leis físicas. Talvez uma 
escala desajeitada, da mesma forma, impeça o desenvolvimento mu
sical, uma vez que atrapalha o desenvolvimento harmônico.

Com relação a isso, uma virtude particular da escala pitagoriana 
é seu número intermediário de tons. Doze subdivisões, no espaço do 
diapasão, são o número certo, segundo parece. Há tons suficientes 
para impulsionar o cérebro até os limites do que ele pode facilmente 
categorizar, mas não além disso. Ao mesmo tempo, a escala propor
ciona um número de tons suficientemente grande para que se possa 
construir um rico sistema harmônico.

Será que uma escala melhor ainda está por ser descoberta? Tudo 
depende do que se quer dizer com “descoberta”. Milhões de es
tudantes de violino tocaram trilhões de notas desafinadas e assim, 
inadvertidamente, criaram todas as escalas imagináveis. Mas uma 
escala é mais do que uma invenção. É um modelo, uma maneira 
socialmente estabelecida de encarar o espaço do diapasão. Como 
ocorre com todos os modelos e, entre eles, os símbolos de um alfabeto, 
um grande investimento precisa ser feito em sua aprendizagem, até o 
ponto do automatismo. Só então pode um modelo mostrar seu valor. 
Portanto, uma escala não é uma escala até que a mente aprenda a 
categorizá-la espontaneamente. Mesmo assim, o potencial de uma 
escala só é revelado após os compositores tentarem infinitas relações 
harmônicas possíveis, no curso de séculos. Se existe uma escala

113



melhor, provavelmente já chegou aos nossos ouvidos. Nós é que não 
percebemos.

O que Faz as Melodias Funcionarem?

Analisamos tão detidamente as escalas porque, em última ins
tância, elas são a forma mais básica de melodia. Pode ser tedioso ouvir 
uma escala, mas ela faz sentido para nossos ouvidos, e o mesmo não 
acontece com qualquer fileira menos organizada de tons. Algumas 
vezes, longas extensões de escalas aparecem em melodias maiores; 
podem ser bastante musicais, quando sustentadas por harmonia inte
ligente. Mas só começamos a usar a palavra “melodia” quando as es
calas foram cortadas em pedacinhos, e cuidadosamente reagrupadas 
em modelos contrastantes.

A maior parte dos trabalhos feitos com a melodia, tanto cientí
ficos quanto musicológicos, baseou-se nas afinações encontradas na 
música ocidental clássica do período da chamada “prática comum”, 
abrangendo os períodos barroco, clássico e romântico, dos séculos 
XVIII e XIX. Os sons da Idade Média e do Renascimento, muito 
diferentes, e também os sons dos impressionistas e modernistas, foram 
negligenciados, em geral. Limitar a pesquisa musical a Bach, Beetho- 
ven e Brahms poderia parecer excessivamente restritivo, em particular 
considerando-se como é reduzido, atualmente, o número de pessoas 
que ouvem essa música. Mas quase tôda música popular ocidental é 
construída com base nessa tradição, então essa pesquisa deve satisfazer 
a concepção de melodia da maioria dos leitores.

Mas não a de todos. Muitas culturas do mundo aderem a idéias 
bem diferentes de melodia. Embora poucos ocidentais se sentem para 
ouvir seriamente essa música, a maioria de nós já escutou muito canto 
que faz pouco sentido para nossos ouvidos. Pensem nas melopéias dos 
índios norte-americanos, na música vocal da índia e do Oriente 
Médio, ou nas cascalhentas modulações dos monges tibetanos. Ne
nhum desses sons tem muito em comum com uma canção de Franz 
Schubert, Cole Porter ou Bob Dylan.
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Existe apenas, de fato, uma característica comum entre tipos tão 
diversos de melodia —  é o contorno. Como já vimos, a primeira 
experiência musical de uma criança é a do contorno melódico. E 
estudos de laboratório mostram que adultos não treinados distinguem 
o contorno quase tão bem quanto músicos profissionais. Então, o 
contorno é fundamental para nossa experiência da melodia.

Um contorno melódico gracioso pode provocar um equilíbrio 
tão agradável quanto uma linha num desenho de Picasso. Os psicó
logos há muito procuram entender por que alguns contornos dão 
prazer, enquanto outros produzem um som desagradável, e por que 
agrupamos as notas de uma melodia da forma, como o fazemos, em 
vez de agrupá-las de centenas de outras maneiras possíveis. Apesar de 
décadas de esforço, os pesquisadores ainda descrevem os contornos 
melódicos usando conceitos cunhados pelos psicólogos da Gestalt, no 
início deste século. Os gestaltistas formularam algumas regras que 
descrevem como entendemos visualmente o mundo, regras que tam
bém funcionam perfeitamente para explicar como reunimos fragmen
tos melódicos, de modo a formarem melodias inteiras. Por exemplo, 
a lei da completeza estabelece que nossa mente prefere modelos 
completos. Os saltos melódicos quebram a suavidade do contorno e 
é por isso que há tão poucos. A lei da boa continuação estabelece que 
a mente une automaticamente duas linhas cumprindo a mesma 
trajetória. O mesmo acontece com os fragmentos melódicos.

À primeira vista, as leis da Gestalt podem parecer banalmente 
óbvias. Mas a obviedade atesta sua validez. Não se encontram em parte 
alguma no mundo melodias que contradigam consistentemente essas 
leis. Porém, as leis da Gestalt5 têm suas limitações. Apenas ajudam a 
explicar o contorno melódico e não dizem praticamente nada sobre a 
maneira como a harmonia e o ritmo sustentam a melodia.

Em última instância, apenas o contorno não satisfaz nossa 
definição de melodia. Embora possamos ouvir respeitosamente a 
vacilante melopéia do membro de uma tribo da Nova Guiné, não 
ficamos contentes por muito tempo. Para nossos ouvidos, essa música 
é “desafinada” e “sem ritmo”. E isto nos mostra que esperamos muito
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mais da melodia do que o simples contorno, que exigimos outras 
dimensões além dessa e não nos satisfazemos com nada menos.

A mais importante dessas dimensões é a harmonia. Na verdade, 
um modo de conceber a melodia é como harmonia em vôo. Imagine 
uma série de acordes tocados em sucessão, com interessantes transições 
harmônicas de um para outro. Depois, imagine as notas de cada 
acorde tocadas uma após a outra, sendo ordenadas transversalmente 
ao tempo. Como nosso cérebro, automaticamente, lembra as notas 
recentes, o senso de progressão não se perde e continuamos a ouvir as 
mudanças de acordes. Claro, é raro as melodias de verdade serem 
formadas por simples sucessões de tons de acordes. Outras notas 
intervêm, fazendo os tons de acordes se unirem em linhas melódicas 
contínuas. Mas a análise musical mostra que os tons mais destacados 
de uma melodia tendem a pertencer aos acordes da harmonia predo
minante. Então, até mesmo uma tênue e desacompanhada linha 
melódica proporciona uma experiência harmônica.

Há um teste interessante que demonstra o poder da harmonia 
na melodia. Quando um tom qualquer é inserido entre cada nota de 
uma melodia bem conhecida, a maioria dos ouvintes não tem o menor 
problema para reconhecer a melodia (desde que seja tocada rapida
mente).6 Isto prova que as relações que ouvimos numa melodia não 
são basicamente as de contorno, entre uma nota e outra, e sim as 
relações entre as notas da melodia e um centro harmônico predominante 
(analisaremos esses centros tonais no próximo capítulo). Por exemplo, 
embora uma melodia seja em mi maior, tendemos a ouvir suas notas 
como ramificações do centro tonal mi. Essas relações prosseguem, 
mesmo quando notas casuais são interfoliadas. Isto demonstra que 
continuamos a ouvir uma melodia mesmo após a eliminação do seu 
contorno. A importância da harmonia também é comprovada através 
do resultado de pesquisas que mostram como as pessoas têm proble
mas para captar melodias harmonicamente ambíguas.

A melodia também é feita de ritmo.7 As notas de uma melodia 
formam um modelo de durações variáveis, com algumas notas des
tacando-se por causa da acentuação. Este modelo é extremamente
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importante para nossa compreensão da melodia. As noras que caem 
cm tempos fortes e em outras importantes articulações rítmicas tor
nam-se, em geral, as mais importantes de uma melodia. E nessas 
posições que o contorno melódico tende a mudar de direção e, nelas, 
em geral a harmonia se desloca mais dramaticamente. Uma melodia 
bem conhecida se torna irreconhecível quando há pequenas mudanças 
de compasso, fazendo as acentuações caírem em lugares diferentes. 
Pesquisas mostram que o modelo rítmico é tão importante para a 
percepção da melodia que somos capazes de identificar muitas melo
dias bem conhecidas apenas ouvindo todo o seu ritmo batido num 
único diapasão (o reconhecimento torna-se muito mais improvável 
no caso inverso, quando os tons adequados são usados, mas todas as 
notas passam a ter a mesma extensão).

A noção de melodia é obscurecida pela idéia de tema. Freqüen- 
temente, na música clássica e, algumas vezes, no jazz, não há melodia 
bem definida que se possa facilmente cantar; em vez disso, há uma 
série de fragmentos melódicos. Esses fragmentos são repetidos, modi
ficados e entrelaçados, formando uma extensa paisagem melódica, 
mais difícil de captar do que uma melodia simples. A dificuldade é 
atribuível, em parte, ao simples tamanho dessas estruturas musicais. 
Elas podem durar muitos minutos, ao contrário do curto espaço de 
tempo, 30 segundos, de uma típica melodia.

O que é mais importante, os fragmentos melódicos tendem a 
não ter uma vida harmônica independente e própria. Em vez disso, 
dependem do suporte harmônico dos acordes acompanhantes. Cante 
Jingle Bells num tom menor e ela soa inteiramente errada. Mas 
fragmentos melódicos podem ser conduzidos sem problemas através 
de intermináveis permutas harmônicas, porque não têm nenhuma 
fidelidade harmônica particular. Esta flexibilidade permite que os 
temas sejam desenvolvidos e se transformem em altos edifícios.

Mas há empecilhos. O desenvolvimento temático só pode ser 
compreendido pelos que são dotados de um bom ouvido para a 
harmonia e de uma memória musical suficientemente forte para se 
prender aos fragmentos através de muitos compassos, até eles encon-
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trarem elementos relacionados. Sem essas habilidades, o cérebro deixa 
de perceber relações melódicas prolongadas. E, assim, ouvimos fre- 
qüentemente a queixa de que a música clássica “não tem melodia 
alguma” . Isto pode ser igualmente verdadeiro com relação à música 
artística de outras culturas, tal como as ragas da índia, que a maioria 
dos hindus deixa de lado, em favor das melodias curtas da música 
popular, orientadas no sentido do contorno. Quando os temas meló
dicos assumem novas formas, até críticos musicais ficam por fôra: 
“Será que alguém, por um só instante, duvida que Debussy deixaria 
de escrever aquelas coisas caóticas, sem sentido, cacófonas, incorretas, 
se pudesse inventar uma melodia?” (isto, com referência a La ALer).8:

Claro, a música artística é cheia de encantadoras melodias curtas. 
Mas, por conta de sua resistência ao desenvolvimento prolongado, 
elas tendem a aparecer de forma desproporcional em trabalhos mais 
curtos, em particular durante o período romântico do século XIX: 
Schubert, Schumann, Chopin, Tchaikovsky. O interesse pela melodia 
é cíclico. Mas há uma tendência geral, a longo prazo, no sentido 
contrário às melodias curtas e na direção do desenvolvimento temá
tico. Isto ocorreu, em parte, à medida que o centro da música artística 
se deslocava das vozes para os instrumentos. Mas também surgiu do 
desejo de construir estruturas musicais cada vez maiores. E, assim, 
Wagner zombou de Rossini, dizendo que ele compunha: “a melodia 
nua, deliciosa para os ouvidos, absolutamente-melódica, ou seja, 
melodia que era apenas melodia e nada mais.”9 Os musicólogos 
declaram que os compositores, na maioria, tornam-se menos “meló
dicos” e mais “temáticos”, à medida que envelhecem e partem para 
projetos mais ambiciosos.

Melodia e Cérebro

Claramente, uma “simples” melodia exige muito do cérebro, 
que deve rastrear não apenas o contorno da melodia, mas também 
deduzir a harmonia prevalecente. Onde, no cérebro, as melodias são 
ouvidas?
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Em capítulos anteriores, tratamos de centros do cérebro que 
realizam funções específicas para sentir e seqüenciar o som. Mas a 
melodia é complexa demais para residir num centro cerebral isolado. 
A neurologia do sistema auditivo básico tipo pão, pão, queijo, queijo 
está ultrapassada e as questões agora são mais complicadas, menos 
definidas.

No último capítulo, atestamos uma superioridade do cérebro 
direito para identificar tons.10 Essa habilidade também vale para a 
melodia. A ligação foi descoberta tocando-se melodias para cada 
ouvido em separado e testando até que ponto essas melodias são bem 
percebidas ou lembradas. Verificou-se que o ouvido esquerdo, que 
canaliza basicamente para o cérebro direito, apresenta clara supe
rioridade. Então, o hemisfério direito leva vantagem na compreensão 
de melodias. Trabalho posterior com eletroencefalogramas e son
dagens do cérebro confirmou essa análise e concentrou a atenção no 
córtex auditivo. Novas confirmações vieram da cirurgia cerebral. Algu
mas vezes, grande parte do córtex temporal é removida, para controlar 
um tipo de epilepsia que põe a vida em risco. Na maioria dos casos, 
a percepção da melodia é prejudicada, quando o lobo temporal é 
amputado, mas não quando a amputação é do lobo esquerdo.

Mas, por que o hemisfério direito? Vimos no Capítulo 2 que o 
hemisfério direito está voltado sobretudo para a descoberta das rela
ções entre as harmonias de um tom e que, nos animais, ele facilita a 
análise das vocalizações, como pios ou rosnados. A análise harmônica 
é o papel natural do córtex auditivo do hemisfério direito. Como as 
melodias baseiam-se em relações harmônicas entre os tons de uma 
escala, a vantagem do cérebro direito não deveria causar nenhuma 
surpresa. É verdade que a melodia não se parece com o acorde, já que 
as notas estão espalhadas no tempo. Mas o córtex sensitivo é capaz de 
integrar a experiência de alguns segundos, “lembrando” tons (ou, pelo 
menos, categorizações de tons) alguns segundos após eles cessarem. 
Como o hemisfério direito, em todo o seu funcionamento, favorece 
a análise holística, integrativa, ele é exatamente o lugar onde se 
esperaria encontrar as melodias reunidas.
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Isto não significa, no entanto, que apenas o hemisfério direito 
se mostre ativo na percepção da melodia. Como vimos no Capítulo 
2, o hemisfério esquerdo também trabalha na análise harmônica, mas 
com menos empenho. Mais importante, o hemisfério esquerdo tem 
papel proeminente ao analisar os modelos rítmicos encontrados nas 
melodias (assunto que abordaremos no Capítulo 5). Então, é incor
reto pensar que as melodias são canalizadas para o hemisfério direito 
e percebidas ali e em nenhuma outra parte. Como em todos os 
aspectos da percepção musical, várias partes do cérebro estão em 
funcionamento.

Existe um desvio na neurologia da percepção da melodia, um 
desvio revelador do grau de complicação da percepção musical. Pes
quisas mostram que os músicos profissionais não empregam preferen
cialmente o hemisfério direito, mas sim o esquerdo, em sua percepção 
das melodias.11 O ouvido direito do músico (que serve, principalmen
te, ao cérebro esquerdo) é o mais forte. Uma explicação poderia ser 
que a dominância esquerda acompanha naturalmente o talento mu
sical e o talento encoraja o treinamento profissional. Mas as pesquisas 
mostram que esta não é uma explicação suficiente. Em vez disso, 
ocorre que a dominância cerebral, no caso das melodias, “migra” do 
cérebro direito para o esquerdo, à medida que o indivíduo adquire 
treinamento musical.

Os profissionais são lateralizados de forma diferente dos ouvintes 
comuns, porque adquirem habilidades adicionais, completamente 
diferentes, para a análise melódica. Em vez de ouvir uma melodia 
apenas como um contorno unificado, eles quebram a melodia, trans- 
formando-a numa seqüência de fragmentos ligados uns aos outros por 
relações abstratas. Provavelmente, o hemisfério direito não é menos 
ativo, quando os profissionais ouvem melodias; o que acontece, 
apenas, é que a atividade do hemisfério esquerdo é reforçada até o 
ponto da dominância. Graças a essas habilidades, os profissionais 
saem-se muito melhor no reconhecimento de breves fragmentos de 
melodias e na percepção do sentido harmônico, ou não, dos diapasões 
de uma melodia.



São esses tipos de habilidades do hemisfério esquerdo que dotam 
os profissionais com uma memória superior para a melodia. Signifi
cativamente, eles não se saem melhor do que os ouvintes comuns, 
quando lhes são apresentadas melodias de tradições musicais não 
familiares. Isto implica que os profissionais trazem para sua escuta 
uma biblioteca adquirida de dispositivos musicais, uma biblioteca fôra 
do alcance da maioria das pessoas. Com a prática, esse tipo de 
compreensão pode tornar-se a experiência dominante da melodia. 
Assim, dois ouvintes podem sorrir, demonstrando um para o outro 
sua apreciação de uma melodia, sem perceber que a experiência de um 
deles é muito mais profunda.

É provável que a dominância do cérebro esquerdo, na percepção 
das melodias, seja necessária para captar o tipo de temas prolongados, 
altamente desenvolvidos, que já foram anteriormente analisados neste 
mesmo capítulo. Melodia desse tipo requer uma forte memória para 
acontecimentos que se passaram muitos segundos antes, ou até mesmo 
minutos. N a melhor das hipóteses, o córtex auditivo não auxiliado 
mantém um fugidio fantasma de tons passados, que dura apenas 
alguns segundos. Lembranças de longo prazo e compreensão de longo 
prazo exigem a redução abstrata realizada pelo cérebro esquerdo. 
Quando falamos de uma compreensão “profunda” da música, nos 
referimos a hierarquias de redução profundas, com múltiplas camadas. 
Voltaremos a este assunto em capítulos seguintes.

A Melodia Ideal

O que faz uma boa melodia? Os livros didáticos sobre técnica 
de composição oferecem muitas regras, todas elas de perfeito acordo 
com os princípios que acabamos de citar. Se você confrontar essas 
regras com uma melodia favorita, descobrirá que quase sempre se 
aplicam. Aqui estão as mais importantes:12

•  Quase todas as notas da melodia deverão ser escolhidas da 
escala de sete notas na qual se baseia essa melodia. Quando 
qualquer das cinco restantes notas cromáticas são utilizadas,
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devem, em geral, aparecer em posições não acentuadas, sem 
ênfase, de modo a não prejudicarem a harmonia prevalecente.

•  Na maioria, as notas de uma melodia devem ser notas de 
escala adjacente. Os saltos devem ser poucos, e os grandes 
saltos, raros.

•  Para fugir da monotonia, as notas individuais não deverão ser 
excessivamente repetidas, sobretudo em posições enfatizadas 
na melodia.

•  As resoluções harmônicas, como as cadences, que analisare
mos no próximo capítulo, devem ocorrer em pontos de 
estresse rítmico numa melodia.

•  Da mesma forma, as acentuações rítmicas devem realçar o 
contorno da melodia. Mudanças de direção melódica devem, 
de modo geral, cair em articulações ritmicamente importantes.

•  A melodia deve ter apenas um exemplo do seu tom mais alto 
e, de preferência, também do mais baixo. O tom mais alto 
não deve nunca ser um tom que tenda, naturalmente, em 
direção a um mais alto (como a sétima nota da escala da 
melodia).

•  Os saltos devem sempre aterrissar num dos sete tons da escala, 
não num dos cinco tons cromáticos. O ouvido sempre escuta 
um salto de forma enfatizada (ou seja, o cérebro é mais atento 
aos saltos, pois eles definem as fronteiras das submelodias); 
então, saltar para um tom cromático viola a regra que diz que 
não se deve jamais enfatizar esses tons.

•  Inversamente, uma melodia não deve nunca saltar de um tom 
cromático. A dissonância de um tom cromático cria uma 
tensão que precisa ser liberada. Mas os saltos aumentam a 
tensão e, assim, contradizem essa necessidade.

Estudos de centenas de melodias de sucesso confirmaram a 
validade dessas regras. As melodias que rompem com elas serão,
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provavelmente, desajeitadas ou terrivelmente feias. Porém, embora as 
regras possam apontar as melodias ruins, não podem prever as que 
serão boas. Muitas melodias sem graça atendem a todas as regras. Já 
outras rompem com uma regra importante e, de alguma forma, 
beneficiam-se com isso. Pensem na canção A Garota de Ipanema. 
Segundo as regras, seria condenada como monotonamente repetitiva, 
mas soa em nossos ouvidos com maravilhosa suavidade.

Particularmente interessante é a regra que diz que os tons 
empregados devem ser, na maioria, adjacentes. Pesquisas mostraram 
que esse princípio é observado em todos os tipos de melodias. Tipi
camente, cerca de metade de todas as notas das melodias são adjacentes 
e outro terço fica dentro de três ou quatro meios graus (uma terça 
maior ou menor). Isto demonstra que as melodias de sucesso depen
dem de um senso de limites, o que equivale a dizer que o contorno sempre 
desempenha parte importante em sua percepção.

Observem que todas essas regras padronizadas referem-se aos 
aspectos harmônicos da melodia. Mudar uma única nota de uma 
melodia pode miná-la, introduzindo falhas harmônicas. Uma melodia 
pode ser desfeita com igual facilidade mudando-se a duração de uma 
nota. Os livros didáticos guardam um misterioso silêncio sobre as 
regras rítmicas para as melodias. Se a harmonia depende da ênfase 
rítmica e o ritmo é reforçado pela harmonia, claro que as regras 
anteriormente enumeradas são inadequadas.

Apesar disso, a coincidência da percepção da harmonia e a 
percepção da melodia no cérebro direito sugere que a estrutura 
harmônica é a chave para a grande melodia. Melodias harmonicamen- 
te ultraconservadoras, como My Old Kentucky Home, são mortal
mente tediosas. Grande quantidade da música popular não vai muito 
além, com suas resoluções simples, a intervalos regulares, e um final 
sempre bastante previsível, no tom de partida. Em comparação, as 
grandes melodias, em geral, brincam com harmonias difíceis, tortu
radas. Seus momentos mais destacados coincidem, invariavelmente, 
com surpreendentes deslocamentos harmônicos. Os livros didáticos 
às vezes aconselham os estudantes de música a escreverem primeiro a
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melodia e depois a “harmonizarem”, procurando acordes de reforço.
Vejam que equívoco!

Para verificar como essas regras se aplicam a uma verdadeira 
melodia, vamos examinar cuidadosamente A Pantera Cor-de-rosa, de 
Henry Mancini, mostrada na Figura 3.1. Voltaremos a esse tema em 
futuros capítulos, então é importante reservar um momento para 
analisá-la com atenção. Mesmo que você não saiba ler música, deve 
ser capaz de acompanhar o contorno melódico, observando seus

deve, em parte, porque quase todos a conhecem), ela ilustra muitos 
pontos importantes sobre como a música funciona.

Estamos acostumados a ouvir A Pantera Cor-de-rosa tocada por 
um alegre saxofone. Como a melodia imita uma pantera movendo-se 
furtivamente (apenas sobre duas patas, neste caso), foi intencional
mente escrita com muitas paradas e inícios, com as notas enfeixadas, 
mas com pausas entre elas. Ritmicamente, é muito diferente do plano 
mais comum de muitas melodias, com uma-nota-para-uma-marca- 
ção-de-compasso (pensem na Ode a Alegria, de Beethoven). Porém, 
por mais desarticulada que pareça essa melodia, ela é como muitas 
canções, pouco mais que uma escala que se eleva e cai —  aqui, a escala 
do mi maior.

característicos agrupamentos de notas. Embora essa inteligente melo
dia talvez não seja o pináculo da realização musical (sua escolha se

Subplanalto
Escala ascendente em mi menor

>
Interrupção

Repetição da escala ascendente Planalto

s

Fig. 3.1. —  Contorno melódico em A Pantera C or-de-rosa
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O contorno melódico, experimentalmente, começa a se elevar no 
primeiro compasso. Depois, abandona o esforço e o retoma no segundo 
compasso, com as mesmas notas, mas movimentando-se muito mais 
depressa. O contorno se eleva durante o segundo compasso, empinan- 
do-se rapidamente e deslizando (mais hesitação felina); depois, no início 
do terceiro compasso, há planaltos, durante duas batidas, antes de novo 
rápido deslizamento pela escala abaixo. Essa frase de quatro compassos 
repete-se depois, quase nota por nota, mas há uma importante mudança 
na harmonia, que analisaremos no próximo capítulo.

Atendendo à primeira das regras já citadas, cada nota, nesse 
fragmento, com exceção de duas, é selecionada dos sete tons da escala 
do mi menor (mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó, ré sustenido, mi). As 
únicas exceções são o si bemol, que assinala, no terceiro compasso, o 
cume do contorno da melodia, e seu primo, um mi bemol, no sétimo 
compasso. Como essas notas não fazem parte da escala do mi menor, 
soam relativamente dissonantes —  ainda mais por serem sustentadas 
durante tanto tempo. Notem que essas duas notas rompem a regra 
referente à colocação em posições acentuadas de tons fôra da escala. 
Mozart ficaria menos à vontade com essas notas do que um compo
sitor moderno de jazz.

As outras regras da melodia são fielmente cumpridas. Por mais 
que essa canção pareça saltadora, em grande medida ela se movimenta 
entre tons da escala adjacente. Para manter a melodia interessante, há 
uma repetição mínima de tons isolados. Quando há saltos, sempre 
aterrissam em tons da escala. E, quando a melodia se afasta dos tons 
não pertencentes à escala (as dissonâncias do terceiro e sétimo compas
sos), isto ocorre sem saltos.

Além disso, o contorno da melodia está sincronizado com as 
acentuações rítmicas. O contorno melódico começa efetivamente no 
tempo forte do primeiro compasso e, depois, recomeça no tempo forte 
do segundo. Chega ao cume no tempo forte do terceiro compasso. E, 
no início do quarto compasso, desagrega-se outra vez na nota de 
partida. Dentro do ritmo predominante, esses são os momentos mais 
fortes do tema, os que mais prendem a atenção.
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Talvez você tenha observado que a nota mais alta da primeira 
frase do quarto compasso não é a dissonância prolongadamente 
mantida, que age, de fato, como cume melódico. Em vez disso, a nota 
mais alta voa cerca de dois compassos antes. Como só é ouvida 
rapidamente, essa nota não muda a forma geral do contorno. Mas tem 
o efeito de desenfatizar o cume que se segue; em vez de elevar-se até 
um pináculo, esse fragmento melódico desce até seu planalto. Por que 
não fazer do cume prolongadamente mantido a nota mais alta, assim 
maximizando o efeito melódico?

Mancini recua porque está construindo uma frase maior, de oito 
compassos, e não quer que ela chegue rápido demais ao clímax. 
Embora haja, do quinto ao oitavo compassos, um reflexo dos primei
ros quatro, no caso da nota prolongadamente sustentada é empregada 
uma dissonância de diapasão mais elevado (um mi bemol, em vez de 
um si bemol). Desta vez, o cume fica, na verdade, no diapasão mais 
alto da linha melódica. Assim Mancini constrói uma estrutura maior.

Se Mancini apenas repetisse todas as notas dos primeiros quatro 
compassos, não haveria nenhuma informação nova e a música come
çaria a se tornar tediosa. Em vez disso, o ouvinte, ao ouvir a segunda 
dissonância, lembra a primeira, espera que ela seja repetida e, assim, 
ouve de fato a segunda como uma divergência da primeira. Essa 
divergência constitui nova informação. Embora as duas dissonâncias 
sejam divididas por quatro compassos, o cérebro, em níveis mais 
elevados de compreensão, ouve a transição para cima, da primeira para 
a segunda dissonância, como se elas fossem notas adjacentes. Quase 
todas as notas dos primeiros quatro compassos são exatamente repe
tidas nos segundos quatro e, assim, o diapasão das dissonâncias, em 
elevação, é a única relação mutável que o cérebro tem para observar. 
Mas essa relação é tão forte que os segundos quatro compassos 
tornam-se um avanço dos primeiros quatro e não simples variação.

Quanto à melodia, A Pantera Cor-de-rosa soa um tanto infor
mal. Está bem distante de “Noite feliz”. Mas segue as mesmas regras 
observadas por Mozart e Mendelssohn. E, então, as platéias de massa 
podem prontamente entendê-la. A novidade dessa música está so-
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bretudo em suas características rítmicas, que analisaremos no Capí
tulo 5.

O fato de, em diversas melodias, prevalecerem algumas poucas 
regras sugere que poderia haver uma melodia perfeita, uma seqüência 
de tons capaz de otimizar todos os aspectos da percepção melódica. 
Será que essa música ainda está para ser descoberta? A resposta é um 
não retumbante. As variações em harmonia e ritmo mudam a impor
tância relativa das regras. E, de qualquer forma, há tal variação entre 
mentes e personalidades individuais -— no grau de aprendizagem, na 
formação cultural e até mesmo no estado de espírito, de um instante 
para outro —  que é impossível uma melodia triunfar sempre, em todas 
as mentes. Precisamos de muitas melodias, milhares delas, para aten
derem à infinidade de matizes da existência humana.
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4
Do som...
...ao tom...

...à melodia...

...a harmonia...

AT É  PARA UM  PARISIENSE da Belle Époque, num ano tão 
moderno quanto 1889, a chegada ao Champs de Mars devia ser 

emocionante. Passavam grupos de homens bem vestidos, amparando 
mulheres de anquinhas, com precários penteados. Diante deles havia 
pavilhões com coisas de terras distantes, réplicas de templos exóticos, 
reconstruções de ruas e feiras étnicas. Era a Exposition Universelle,1 
uma grande feira mundial que comemorava o centenário da Revolu
ção Francesa. Elevando-se acima de tudo, a visão mais notável (e mais 
controvertida) de todas —  uma torre de trezentos metros de altura, 
desenhada especialmente para a feira por Alexandre Gustave Eiffel, 
com dezoito mil traves de ferro forjado presas por um milhão de 
rebites.

Mas foi uma tecnologia completamente diferente do martelo no 
metal que interessou a um visitante, um promissor compositor cha
mado Claude Debussy. A seu lado estava o colega Paul Dukas (mais 
lembrado, hoje, por seu Aprendiz de Feidceiro). Juntos, esses compo
sitores muito diferentes entre si passaram às pressas pelo Palácio
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Colonial Central e seguiram até o Pavilhão Anamita, onde deveria 
realizar-se um concerto muito estranho.

Dois anos antes, o Conservatoire de Paris recebera' uma coleção 
de dezesseis instrumentos musicais javaneses, um gamelan de reluzen
tes gongos e xilofones, meticulosamente forjados do bronze inicial
mente derramado, enquanto fundido, depois martelado, a quente e a 
frio, e em seguida limado, até atingir a perfeita afinação. Com uma 
ancestralidade remontando a milhares de anos, à Idade do Bronze, 
esses instrumentos eram uma maravilha para se contemplar. Mas 
ninguém tinha a menor idéia sobre a maneira adequada de tocá-los. 
Na melhor das hipóteses, um macete podia ser passado por um 
xilofone, revelando uma escala deformada, completamente diferente 
de qualquer coisa que, algum dia, tivesse soado pelas ruas de Paris.

Na verdade, há muito se ouvia falar dessa exótica harmonia. Já 
em 1580 Sir Francis Drake,2 navegando ao largo da costa de Java, 
descreveu em seu diário de bordo uma espécie de música “que, embora 
de tipo muito estranho, tem o som agradável e encantador”. Mas se 
passariam três séculos antes que um europeu pudesse compreender a 
música gamelan suficientemente bem para ser capaz de absorver suas 
idéias.

O que Debussy ouviu, aquele dia, foi a afirmação de uma idéia: 
a de que nossas mentes podem entender e gostar de progressões de 
acordes que, dentro dos limites da harmonia ocidental tradicional, soam 
inteiramente dissonantes. Êle viu que os muitos estilos harmônicos da 
música européia não passam de variações menores de uma concepção 
subjacente, estabelecida, e que maiores inovações exigiam um salto 
para um paradigma harmônico radicalmente diferente. Mas, qual seria 
esse paradigma? O som do gamelan deu a Debussy um ponto de partida. 
Um conhecido seu, Erik Satie, escreveria, mais tarde, que Debussy 
“estava, decididamente, procurando um caminho que não lhe era fácil 
encontrar”.3 Mas logo ele adotaria uma escala de seis graus, de tom 
integral, semelhante à escala slendro indonésia de cinco graus, que 
ouvira aquele dia, e passaria a usá-la para criar progressões harmônicas 
totalmente diferentes das progressões de Bach, Beethoven e Brahms.
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Para desapontamento seu, Debussy seria equiparado, um dia, ao 
pintor impressionista Claude Monet, cujos esquemas de cor cintila
vam como as harmonias de Debussy. Comparação melhor seria com 
Paul Cézanne, o primeiro a achatar formas tridimensionais, abrindo 
caminho, com isso, para Picasso e os cubistas. Debussy aproveitaria 
as idéias que tirou do desempenho do gamelan, aquele dia, e faria o 
mesmo com a música, conduzindo um sistema harmônico de séculos 
de duração na direção dos seus limites finais.

A harmonia, na música, é bem análoga ao espaço na pintura. Na 
verdade, alguns musicólogos descreveram a harmonia como a terceira 
dimensão da música, sua dimensão da profundidade (tendo como 
duas primeiras dimensões a largura do tempo e a altura do espaço do 
diapasão). Da mesma forma como as dimensões espaciais da largura 
e da altura são facilmente observadas ao moldarem um padrão sobre 
a largura e a altura da retina, a altura do tempo e do diapasão são 
facilmente observadas pela cóclea e pelo tronco do cérebro, facilitando 
a audição de ritmos e melodias simples. Inversamente, a profundidade 
espacial é muito mais difícil de perceber ou de imaginar; exige muito 
processamento complicado. O mesmo acontece com a harmonia, que 
requer longa familiaridade, antes de podermos examiná-la em profun
didade. Muitas pessoas parecem limitar-se apenas a um raso baixo-re
levo, em sua experiência da harmonia.

Significativamente, a harmonia tornou-se apurada na música 
ocidental mais ou menos ao mesmo tempo em que a perspectiva era 
introduzida na pintura, durante o Renascimento. Quatrocentos anos 
mais tarde, a harmonia entrou em crise (na música artística, pelo 
menos), no mesmo momento em que os cubistas desmembravam a 
perspectiva.

Como veremos adiante, neste capítulo, a história da harmonia 
corre paralela ao desenvolvimento da percepção harmônica nas crian
ças. A música ocidental progrediu devagar, do contorno melódico 
para a melodia harmônica e, finalmente, para a harmonia pura, 
amadurecendo em sete séculos o que a criança amadurece em sete 
anos. Um retrospecto da maneira como chegamos ao sistema harmô
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nico atual diz muito sobre os aspectos mais fundamentais e os mais 
difíceis da música, revelando, portanto, muita coisa sobre os talentos 
e prioridades do cérebro.

Nascimento da Harmonia

A harmonia de praticamente todas as músicas que ouvimos, 
sejam de Chopin ou de Elvis, tem suas raízes nos cantos dos monges 
cristãos medievais. Os primeiros exemplos desses cantos dificilmente, 
segundo os padrões atuais, seriam considerados música. Consistiam 
de uma única linha melódica, que oscilava para cima e para baixo, 
entre meio e dois graus, evitando saltos dramáticos, com quase todas 
as notas sustentadas por longo tempo e sem qualquer marcação de 
compasso, a não ser o ritmo natural da linguagem falada. Os primeiros 
cantos, de fato, não passavam de orações enfeitadas, nas quais se 
estabelecia para os sons vogais um diapasão fixo. Eram as palavras, em 
vez dos tons, o que mais importava para os cantores.

Com o tempo, o registro vocal expandiu-se para notas mais altas 
e notas mais baixas, com as quais nem todos os cantores sabiam lidar. 
E, então, os cantos foram separados em duas ou mais linhas vocais —  
paires —  idênticas de todas as maneiras, exceto por serem separadas 
por vários graus. As partes eram, em geral, divididas por meia oitava, 
formando intervalos considerados mais consonantes e “perfeitos” .

Essa maneira de cantar orações, chamada organum, continuou 
a ser praticada durante centenas de anos. Mas, a partir do século XI, 
as partes individuais do organum começaram a seguir por caminhos 
separados. A parte superior era, freqüentemente, composta de forma 
mais complexa do que as outras, com mais ornatos. E as partes 
inferiores começaram a seguir sua própria linha melódica, algumas 
vezes movimentando-se em direções contrárias ao agudo. Mesmo 
assim, todas as vozes permaneciam sincronizadas pelas mesmas pala
vras. Apenas no século XIII ocorreria o desenvolvimento mais decisi
vo. Particularmente na Catedral de Notre Dame de Paris, um grupo 
de compositores da igreja escreveu uma música em que as vozes saíam
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de sincronia e se movimentavam de forma independente por longas 
extensões de tempo, mas voltando alternadamente ao uníssono, no 
estilo mais antigo.

Para os ouvidos medievais, essa nova música soava revolucioná
ria, e realmente era. O canto se tornara multimelódico —  polifôni- 
co — , com várias linhas independentes cantadas simultaneamente. 
Algumas vezes, essas linhas eram idênticas, mas cantadas com uma 
separação de várias marcações de compasso. A forma resultante, 
chamada canon, é familiar para todo colegial que já cantou Frère 
Jacques, em turnos. Mas o destino final da polifonia era permitir a 
cada voz completa liberdade de movimento. Diversas combinações de 
sons resultariam daí, inevitavelmente.

Embora a polifonia dos primeiros tempos fornecesse a base para 
o sistema harmônico atual, não se pode dizer que os compositores já 
pensassem harmonicamente. Êles continuavam a abordar a música 
como melodia. Sua preocupação era evitar as desarmonias que surgem 
em cada mudança, quando as vozes estão sufocadas. Como havia 
pouca teoria útil para guiá-los nessa tarefa, procederam experimental
mente. O progresso foi lento, em parte devido aos ataques periódicos 
da Igreja, que se queixava de que a polifonia tornava ininteligíveis as 
orações cantadas e, o que era pior, que ameaçava incitar as congrega
ções da Igreja ao emocionalismo e ao prazer.

Mais ou menos no mesmo período, o órgão da Igreja rapida
mente se desenvolveu, no sentido de se tornar o instrumento eficiente 
que conhecemos hoje. O órgão era com freqüência empregado para 
acompanhar o organo, talvez conferindo-lhe esse nome. É provável 
que, de início, o órgão contribuísse apenas com uma única linha 
paralela, mas logo devem ter sido acrescentadas duplicações de oitavas 
e quintas. Enquanto os compositores acompanhavam o coro, os 
padrões do teclado do órgão podem ter ajudado a sugerir uma 
surpreendente idéia nova: o acorde.

Em vez de conceber a música como vozes em contínuo movi
mento, interligadas através do tempo, os compositores começaram a 
pensar em termos de tons empilhados uns sobre os outros, cada
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combinação de tons tendo sua própria identidade. Não é que a música 
jamais fosse ouvida dessa maneira, claro. Os cérebros não podiam 
deixar de detectar as relações entre tons simultâneos. Mas, antes, os 
relacionamentos entre os acordes eram simples e estavam subordina
dos às dificuldades para encaixar uma melodia contra a outra.

Naquele momento, os compositores começaram uma transição, 
que demorou séculos, no sentido de conceber a música de forma 
vertical, em vez de horizontalmente. A ênfase mudou das relações 
melódicas entre tons sucessivos para as relações harmônicas de tons 
simultâneos. No século VI, a experimentação harmônica já se tor
nara a grande voga.

Antes da invenção da perspectiva linear, na Itália do Renasci
mento, a profundidade espacial era criada através da sobreposição de 
objetos e da diminuição do tamanho dos objetos mais distantes. Os 
artistas, sem a menor dúvida, tinham uma noção de profundidade, 
mas não sabiam como representá-la de forma efetiva. Sobretudo, os 
artistas não podiam, simplesmente, imaginar o poder artístico poten
cial da profundidade. Concentravam-se em outros aspectos da repre
sentação, alegremente inconscientes da revolução que viria. Então, 
quando o ressurgimento da geometria euclidiana sugeriu como criar 
a ilusão de profundidade, a pintura mudou, da noite para o dia, e a 
perspectiva se tornou a obsessão de muitos pintores, durante algumas 
décadas. Algo parecido ocorreu com a harmonia. Os primeiros com
positores tinham poucas premonições quanto às suas possibilidades. 
A música que escreviam lhes parecia tão completa quanto a música 
poderia ser. E, então, eles viram a luz.

O desenvolvimento harmônico foi apressado pelo desenvolvi
mento da música secular, durante o Renascimento. Quando começou 
a aparecer, aproximadamente em 1500, a barata música impressa em 
folhas soltas, a habilidade musical logo se tornou sinal de refinamento. 
E tôda sala de visitas passou a exibir um clavicórdio, ou um cravo. 
Mas a polifonia era difícil para amadores, e severa demais para a nova 
e otimista visão de mundo. O que se desejava era a canção simples, 
expressiva, acompanhada por instrumentos. Para a imaginação do
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Renascimento, este era o estilo musical da antiga Grécia e, portanto, 
valia a pena imitá-lo. Em 1600, o novo estilo faria nascer a ópera, esse 
grande cadinho de idéias musicais. Os compositores responderam 
ansiosamente à nova sensibilidade (sem deixar de ter- em vista as 
compensações financeiras) e escreveram volumes inteiros da nova 
música, algumas vezes com harmonias selvagens. Essa nova música 
obscureceu a polifonia, mas não a enterrou. De fato, depois dol 
florescimento inicial da polifonia, ela gozaria de mais duas idades de 
ouro, uma delas liderada por Palestrina, em meados do século XVI, e 
a outra liderada por Bach, no início do século XVIII. Mas não houve 
nenhuma volta.

Apesar de todas as loucas experiências, a harmonia permaneceu 
em grande parte informal e não codificada. Muitos compositores 
prestaram pouca atenção à harmonia e se satisfizeram escrevendo uma 
melodia e os tons graves de apoio, e mandando, depois, que aprendizes 
preenchessem as partes intermediárias, exatamente como os artistas 
passavam os detalhes de uma pintura para seus subalternos. E, assim, 
dizia-se que se podia “dirigir uma carruagem de duas parelhas entre 
os agudos e os graves”, nas partituras do compositor Grétry.

Um embaraço, que analisamos no último capítulo, era que as 
escalas da época depressa levavam à dissonância, problema que só seria 
adequadamente solucionado no início do século XVIII. Os composi
tores do Renascimento tentaram com esforço escrever música que se 
movimentasse harmoniosamente entre tons muito afastados, mas 
falharam. Anteciparam o potencial da harmonia, mas não sabiam 
ainda alcançá-lo.

A harmonia moderna começou com o período barroco, a partir 
de 1600, aproximadamente. A palavra barroco vem de uma palavra 
portuguesa usada para designar pérolas deformadas. Fiel ao seu nome, 
a música barroca oscilou (na visão de críticos posteriores) entre o 
gótico e o grotesco. Em contraste com as flutuantes texturas entrela
çadas do Renascimento, a música barroca volta-se para o contraste, 
com rápidas alternâncias entre trechos altos e baixos, entre diferentes 
grupos de instrumentos, entre ritmos rápidos e lentos e entre as
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passagens com solos e as passagens orquestrais. É música consciente
mente high-tech, concebida para estontear. E ainda hoje nos estonteia.

A inovação harmônica foi levada adiante pelos compositores do 
período clássico, notavelmente por Haydn, Mozart e Beethoven, e 
depois chegou ao seu pináculo com os primeiros compositores român
ticos de meados do século XIX, como Schumann, Chopin e Liszt. A 
música destes existia para a harmonia, a tal ponto que a cópia do estilo 
harmônico de um compositor tornou-se equivalente a plágio. Tal 
especialização era impensável menos de meio século antes, quando 
Mozart e Haydn assaltavam os esconderijos um do outro em busca de 
idéias harmônicas, e nem pensavam duas vezes a respeito. Na música 
dos concertos, a harmonia deslocou-se de seu papel de apoio e chegou 
ao centro do palco.

E, então, começou a cair.

A busca de singularidade harmônica impulsionou a inovação. 
Mas, para onde mais se poderia ir? Em 1850, os compositores, 
aparentemente, já haviam testado todas as combinações de acordes. 
A originalidade, agora, só podia ser alcançada seguindo-se em duas 
direções. Um compositor poderia empregar cada vez mais os cinco 
tons cromáticos, fôra da escala tonal. Ou vaguearia por entre tons 
estranhos, durante períodos cada vez mais longos. Essas duas mano
bras só serviram para enfraquecer a tonalidade (a dominância dos 
centros tonais). Ambas exigiam do ouvinte um ouvido mais aguçado, 
mais disciplinado, e uma memória musical bem desenvolvida que, de 
alguma forma, reforçasse o senso de tonalidade, quando a própria 
música não o fazia. Como a maioria dos ouvintes não é tão sofisticada, 
a nova música logo foi alvo de ataques, considerada impenetrável.

O crescente poder da orquestra de sinfonia foi um fator impor
tante na dissolução da harmonia clássica. Depois do aparecimento, 
em 1830, da radical Symphonie Fantastique, de Berlioz, os composi
tores prestaram cada vez mais atenção às texturas e efeitos orquestrais. 
No final do século, aprenderam a misturar com tal virtuosismo os sons 
dos instrumentos que o timbre se tornou uma importante força 
organizadora da música, tanto que a volta a um timbre particular
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podia ter um efeito tão forte quanto uma volta a um tom anterior. 
Revolucionários como Wagner e Mahler começaram a escrever quase 
exclusivamente para orquestra, de modo que abundantes recursos 
tímbricos estivessem sempre disponíveis. Signiftcativamente, grande 
parte de sua música não pode ser transmitida de forma efetiva através 
de uma transcrição para piano.

Correspondendo a tudo isso, a harmonia foi liberada. Os com
positores podiam usar os novos dispositivos timbrados para sustentar 
transições harmônicas que, de outra maneira, talvez fossem incom
preensíveis. O sinal dos tempos era o alongamento harmônico. Um 
século antes, a música de Mozart estava cheia de excursões harmônicas 
empacotadas dentro de períodos independentes de oito compassos; 
todo o movimento de uma sonata podia passar deslizando sem jamais 
se aventurar num segundo tom. Mas, no final do século XIX, Wagner 
prolongava as resoluções harmônicas durante atos inteiros de suas 
óperas, em modulações, aparentemente intermináveis, de um tom 
para o outro, contra apenas levíssimas sugestões de um centro tonal.

Já se descreveu a tonalidade clássica dizendo que continha as 
sementes de sua própria destruição. Desde os tempos em que Bach 
popularizou a escala temperada, os compositores passaram a procurar 
inováções harmônicas que excedessem as expectativas do ouvinte. 
Diante de todos os ajustes que se exigia do ouvido do público, a 
novidade harmônica precisou ser mais trabalhada. A aventura harmô
nica tornou-se um componente essencial do prazer musical. Clara
mente, isso não podia continuar por tempo indefinido. Cada vez mais, 
o ouvinte era solicitado a perceber as mais sutis insinuações de ação 
harmônica e a lembrar hierarquias de mudanças de tom durante 
períodos de muitos minutos.

E, então, Debussy ouviu o gamelan, na Exposition Universelle, 
e o futuro da harmonia foi traçado. Depois de longa experimentação, 
ele começou a compor uma música que, deliberadamente, fugia da 
arquitetura tonal habitual, afastando-se dos acordes que gravitassem 
em direção aos centros tonais. Usando a escala de seis graus, com 
intervalo de segunda maior, ele evitou o quarto e o quinto tons,
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harmonicamente decisivos para a escala diatónica tradicional, com 
isso impossibilitando que se ouvisse sua música como se ouviria a de 
Mozart ou Wagner.

Debussy sabia que estava brincando com fogo. Outros compo
sitores da época, como Richard Strauss, também haviam empurrado 
a harmonia clássica para além dos limites tradicionais, e com apreciá
vel sucesso. Ouvintes de mente aberta logo aprenderam a apreciar essa 
nova música. Mas, o que aconteceria com a música, se continuasse 
por esse caminho? Estava claro que a nova música era sustentada pelo 
conhecimento, por parte do ouvinte, de gêneros anteriores. Será que 
um cérebro não instruído sobre Mozart entenderia essa nova música?

Embora a música tivesse mudado, a estrutura do cérebro não 
mudara. Os poderes de diferenciação harmônica do cérebro haviam 
sido empurrados até seus limites, bem como os poderes da memória 
de curto prazo, que guardava os centros tonais muito tempo após seu 
desaparecimento do estágio auricular. A música tornou-se cada vez 
mais difícil de ser apreciada. Segundo o ponto de vista de alguns 
críticos, ela se tornara completamente inapreciável.

E, assim, no amanhecer do nosso século, estava iminente uma 
crise inteiramente desabrochada. Se a harmonia continuasse com sua 
marcha em direção à abstração, ela desabaria. A reação foi variada e 
complexa. Debussy recusou-se a ir adiante e Strauss entrou em pânico e 
recuou para formas anteriores. Mas uma nova geração de compositores 
continuou a avançar. Dividiram-se em duas escolas: os que modifica
ram o sistema clássico e os que o abandonaram inteiramente. A primeira 
abordagem levou à resposta “neoclássica” de Stravinsky e de outros, em 
cuja obra se tornou possível maior liberdade harmônica, mas limitando 
outros aspectos da música a estruturas e formas tradicionais. A segunda 
abordagem, radical, foi descartar por completo a tonalidade clássica, 
em favor de um novo sistema harmônico, lançado pelo compositor 
austríaco Arnold Schoenberg, um sistema apelidado serialismo.

A ambição do serialismo é abandonar inteiramente os centros 
tonais. Há várias abordagens, mas o objetivo básico é o de que todas 
as notas da escala cromática de doze graus sejam repetidas com tanta
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freqüência quanto quaisquer outras. Isto mina as relações de proba
bilidade da tonalidade clássica, em que a primeira e a quinta notas da 
escala são ouvidas com freqüência, enquanto dificilmente se ouvem 
os tons não-diatônicos. No serialismo, todas as doze notas da escala 
cromática recebem peso igual. O resultado é, algumas vezes, chamado 
de “atonal” , embora Schoenberg preferisse o termo “pantonal”. Ter
minaram os prazeres obtidos através de uma resolução direta da tensão 
harmônica.

Ironicamente, Schoenberg via a si mesmo como um conserva
dor, não como o terrorista pelo qual é freqüentemente tomado. 
Acreditava que a harmonia tradicional tinha de ser substituída, para 
a música poder continuar a se desenvolver. Nem todos pensavam 
assim. O compositor germano-americano Paul Hindemith zombava 
da idéia de que as platéias podiam mudar seu sistema de expectativas 
musicais, profundamente aculturado e sempre reforçado com a audi
ção da música de compositores anteriores. Hindemith achava que os 
ouvintes levariam a tonalidade à música, gostassem ou não Schoen
berg e seus seguidores, e escreveu o seguinte sobre os serialistas:

eles mais ou menos se aproveitam do mesmo truque que 
aqueles maravilhosos e nauseantes carrosséis das feiras e 
parques de diversões, nos quais o visitante em busca de 
prazer é atirado de um lado para outro, em círculos, para 
cima epara baixo, ou de lado, tudo simultaneamente, a tal 
ponto que até o espectador inocente sente suas vísceras 
darem um nó.
A idéia é, naturalmente, perturbar o senso de gravidade do 
cliente, combinando, a tôda hora, tantas formas diferentes 
de atração que seu senso de localização não consegue mais 
ajustar-se com rapidez suficiente.4

A música serial também atraiu a oposição de muitos psicólogos 
perceptuais. Carecendo de centros tonais, o ouvinte perde os pontos 
de ancoragem das hierarquias de intervalos. O que é pior, a teoria
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serialista desencoraja a repetição de qualquer tipo, obrigando a me
mória de curto prazo a se esforçar duramente, diante de suas exigên
cias. O que não é de surpreender, estudos de laboratório mostraram, 
de forma consistente, que mesmo músicos profissionais saem-se mal 
em quaisquer tipos de testes em que seja empregada música serial. Há 
consideráveis evidências de que muitas técnicas serialistas, como tocar 
seqüências em marcha à ré ou de cabeça para baixo, tornam as 
estruturas musicais inidentificáveis. O que o intelecto de um compo
sitor pode imaginar não é necessariamente algo que o sistema auditivo 
de um ouvinte seja capaz de perceber.

Hoje, as platéias dos concertos permanecem obedientemente 
sentadas durante a execução de músicas de Schoenberg e de seus 
seguidores, mas poucos as apreciam. Embora exista muita coisa 
interessante nessa música, as pessoas, simplesmente, não a acham 
harmoniosa. Dói em seus ouvidos. Mas a harmonia sempre procurou 
não machucar os ouvidos. É a ciência de combinar sons, para que 
“caiam bem” juntos. Combinações agradáveis de sons situam-se em 
acentuado contraste com um número infinitamente maior de combi
nações que não “caem bem”, de forma alguma, e nos levam a fazer 
caretas e a fugir (ou a ter vontade disso, pelo menos).

Dissonância
Chamamos aos sons que se combinam de consonantes; os 

restantes são dissonantes. Como acontece com as descrições do céu e 
do inferno, a ciência não é, nem de longe, tão competente para explicar 
a consonância quanto o é para explicar a dissonância. A dissonância 
surge de três fontes completamente diferentes: uma, baseada na 
neurologia; outra, na acústica e uma terceira na teoria musical. Vamos 
analisar cada uma por seu turno.

A explicação neurológica para a dissonância centraliza-se no 
ouvido interno, a cóclea. Devem lembrar-se, como foi dito no Capí
tulo 1, de que um som alto, de freqüência pura, estimula um amplo 
registro de células receptoras, ao longo da membrana basilar da cóclea. 
A membrana é deformada ao máximo e os receptores ativados ao
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máximo, naquele ponto, ao longo da membrana, que está associado 
com a freqüência particular. Mas receptores de cada lado também são 
estimulados. Esse registro de ativação é chamado a faixa crítica para o 
som. Descobriu-se que, quando suas faixas críticas se sobrepõem, duas 
freqüências formam um intervalo dissonante. Ao caírem tão próximos, 
ao longo da cóclea, os dois sons perturbam a percepção um do outro.

Esse fenômeno ajuda muito a explicar por que são dissonantes 
os tons de freqüência próxima. O meio grau entre o dó médio e o dó 
sustenido é muito dissonante; os dois meios graus entre o dó médio 
e o ré, nem tanto. A dissonância se enfraquece apenas em três meios 
graus, entre o dó e o ré sustenido (uma terça menor), onde o segundo 
tom cai inteiramente fôra da faixa crítica do primeiro. Para as freqüên
cias mais baixas, porém, a cóclea abarrota uma faixa crítica com um 
registro mais amplo de freqüências e os tons precisam estar mais 
afastados para evitar a dissonância. Na extremidade inferior de um 
teclado de piano, tons até um quinto separados (sete meios graus) são 
dissonantes. É muito difícil escrever música harmoniosa nesse registro 
de freqüência e os compositores, normalmente, mantêm os tons graves 
bem separados.

Um segundo tipo de dissonância enraíza-se num simples fenô
meno físico chamado batimento. Um som puro de, digamos, 100 
ciclos por segundo, eleva-se à intensidade máxima 100 vezes por 
segundo. Um segundo som, de 102 ciclos por segundo, chega ao cume 
102 vezes. Quando os dois sons se combinam, seus momentos de 
intensidade máxima, em geral, estão fôra de sincronia. Mas, a inter
valos regulares, o ponto máximo de cada som coincide com o do outro 
—  duas vezes por segundo, neste caso. Mais ou menos nesses momen
tos, a força combinada dos dois sons pressiona o tímpano com força 
fôra do normal e a pessoa ouve uma momentânea intensificação do 
som, uma batida. Essas batidas podem ser isoladamente audíveis até 
cerca de vinte por segundo; em freqüências mais elevadas, fundem-se 
numa aspereza dissonante, uma espécie de fricção auditiva.

É possível fazer uma experiência com o batimento tocando-se a 
mesma nota em cordas vizinhas de um violão. Quando a pessoa deixa
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passar uma nota desafinada, ouve um batimento fantasma, ao fundo. 
Voltando para a perfeita afinação, o batimento desaparece. Os violi
nistas acertam a afinação de seus instrumentos com a de outros 
ouvindo as batidas. Da mesma forma, os afinadores de piano empre
gam uma forquilha de afinação para afinar apenas uma corda e, depois, 
usam as batidas para afinar mutuamente as restantes.

Nem todas as dissonâncias são criadas iguais. As formadas por 
notas largamente separadas são mais fracas do que as nascidas de notas 
muito próximas. Os dois meios-tons entre o dó médio e o ré médio 
criam uma dissonância aguda. Mas, quando uma oitava é inserida para 
espichar o intervalo entre o dó médio e o ré alto, a dissonância é menos 
intensa. Segundo o princípio da equivalência das oitavas, que es
tabelece a igualdade tonal de tons separados entre si por uma oitava, 
isso não deveria ocorrer. Porém as faixas críticas dos dois tons não 
mais se sobrepõem e se observa menos o batimento. Os compositores 
precisam levar sempre em conta esses efeitos, ao conceberem sua 
harmonia.

A dissonância produzida pelo batimento e pela interferência da 
faixa crítica é ampliada pelas interações dos sons harmônicos que 
acompanham todo tom musical. Isoladamente, talvez os sons harmô
nicos sejam fracos mas, em conjunto, eles podem constituir uma 
porção apreciável da energia total de um tom. Como todos os sons 
harmônicos, de todas as notas, fundem-se numa complexa onda de 
som, há grande número de interações entre esses sons harmônicos, e 
essas interações tendem a aumentar a dissonância geral. Os violinos 
produzem sons harmônicos proeminentes (mas com a completa 
ausência de sons harmônicos de números pares), então descrevemos 
seu tom como “puro” e sem dissonância.

Os harmônicos de um tom que têm números elevados, situan
do -se mais de três oitavas acima da freqüência fundamental desse tom, 
estão tão próximos a ponto de criarem uma dissonância própria, sem 
qualquer relação com as interações com outros tons. Habitualmente, 
as notas agudas têm poucos sons harmônicos altos, pois a maioria dos 
instrumentos, simplesmente, não pode vibrar rápido o bastante para
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produzi-los. Mas os tons graves tendem a produzir uma série completa 
de sons harmônicos, aumentando sua tendência para a dissonância. 
Este é um dos motivos para um fagote soar de forma completamente 
diferente de um oboé, embora os dois instrumentos sejam parentes 
próximos.

Os sons harmônicos ajudam a explicar por que certos intervalos 
são consonantes e outros dissonantes. Os tons que formam intervalos 
consonantes têm muitos sons harmônicos sobrepostos. O alinha
mento dos tons com intervalos dissonantes é menos perfeito. Os 
intervalos que provocam, ao mesmo tempo, um choque de faixas 
críticas e um tumulto nos batimentos dos sons harmônicos são 
particularmente dissonantes. Vimos, no último capítulo, como a 
mudança para uma escala temperada enfrentou considerável resis
tência. Não é de admirar. Desafinando ligeiramente as notas da escala 
em direções diferentes, os sons harmônicos foram atirados para fôra 
do alinhamento, a fim de criar todos os tipos de conflitos de faixas 
críticas. De alguma forma, aprendemos a ignorar um nível de dis
sonância que os ouvidos do Renascimento não podiam suportar.

O terceiro tipo de dissonância se origina nas relações harmônicas 
entre as notas da escala. É estrutural. Qualquer acorde pode movi
mentar-se apenas em direção a um número limitado de outros acordes 
com consonância agradável; outras combinações levam a uma desa
gradável dissonância. O movimento é fácil entre os acordes cons
truídos com a primeira, quarta e quinta notas de uma escala. Os 
acordes construídos com outras notas exigem uma abordagem mais 
cautelosa. Algumas vezes, as notas de um acorde precisam ser ar
rumadas numa ordem particular, desde o alto até a parte inferior, a 
fim de que se possa fazer uma transição graciosa para algum outro 
acorde. Ou o acorde só pode combinar-se com outro quando os 
precedentes já haviam preparado a transição.

Não existe nenhuma ciência verdadeira tratando das relações 
entre os acordes. Mas há muitos livros didáticos com ensinamentos 
sobre eles. No último capítulo, definimos as regras-modelo para 
escrever melodias. Segui-las não garante que se escreva uma boa
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melodia, mas deixar de segui-las é um convite à melodia ruim. O 
mesmo é verdadeiro com referência às regras da harmonia. Mas, 
enquanto as regras para as melodias enchem uma página ou duas, as 
da harmonia enchem volumes inteiros.

“Regra” talvez seja uma designação inadequada. O que existe, 
na verdade, são apenas diretrizes. Livros didáticos sobre a harmonia 
tratam das seqüências harmônicas empregadas com mais freqüência 
nos séculos XVIII e XIX, o chamado período da prática comum. O 
fato de Bach, Beethoven e Brahms preferirem essas progressões de 
acordes é considerado prova suficiente de sua musicalidade inerente. 
Contrastando com isso, os livros didáticos apontam, regularmente, 
modelos harmônicos inaceitáveis. Experimente-os e —  sem dúvida 
—  o som será terrível.

Mas todo bom texto sobre harmonia começa por explicar que a 
única regra segura para as progressões harmônicas é a de que qualquer 
acorde pode ser acompanhado por qualquer outro. Isto não é extra
vagância. Mesmo na música da prática comum, já se encontram exem
plos de quase todo tipo de combinações de acordes. De alguma forma, 
combinações que sempre soaram dissonantes às vezes soam consonantes.

A razão é o contexto. No último capítulo, vimos que a percepção 
da melodia é servida pelas mesmas áreas do hemisfério direito do 
cérebro que analisam as relações harmônicas em estado estacionário. 
Embora as notas de uma melodia ocorram uma após a outra, o córtex 
auditivo mantém lembranças fugidias de tons durante tempo suficien
te para relacioná-los com outros que ocorrem um momento depois. 
Isto também vale para as melodias (vozes) múltiplas, paralelas, que 
geram a harmonia.

Todo acorde nada num mar ondulante de contexto harmônico. 
Não se pode considerar os efeitos de um acorde, ou de uma mudança 
de acorde, separadamente dos que os precederam.

Em última instância, dissonância é barulho, uma falta de ordem, 
um estado de falta de relação; e consonância é evitar o barulho, trazer 
a ordem e uma riqueza de relações. A dissonância da faixa crítica ocorre 
quando a cóclea é impedida de fazer uma avaliação ordenada dos



componentes da freqüência. O batimento da dissonância ocorre 
quando componentes de freqüência estão em alinhamento desorde
nado. A dissonância estrutural, por sua vez, ocorre quando os acordes 
estão combinados em formas que nossos cérebros têm dificuldade para 
modelar.

Não há muita coisa que possamos fazer, com relação à dis
sonância dos conflitos do batimento e da faixa crítica. Temos de 
aceitar certa quantidade de dissonância, para termos à nossa disposição 
escalas flexíveis. Mas a dissonância estrutural é algo completamente 
diferente. Ela varia muito, de acordo com a aculturação e a apren
dizagem formal do ouvinte. Se um compositor consegue encontrar 
uma nova maneira de estruturar as progressões de acordes, um acorde 
pode resolver-se, relativamente a outro, numa feliz consonância para 
esse sistema, embora a mesma progressão fosse considerada dis
sonante, na harmonia tradicional. Mas apenas alguém versado na 
harmonia diferente a ouvirá assim. O ouvinte preconceituoso (e prescr 
à sua cultura) terá tipos de expectativas tradicionais, e estas se chocarão 
com o paradigma harmônico diferente. É por isso que alguns fãs da 
música clássica se encantam com as harmonias aparentemente discor-1 
dantes de Bartók e Stravinsky, enquanto outros se queixam amarga
mente de dor de ouvido. (Notem que grande parte da música con
temporânea gera muito mais dissonância através das faixas críticas e 
do batimento do que a música artística anterior. O ouvinte deve 
esquecer essa dissonância e se concentrar na recém-descoberta conso
nância estrutural.)

É difícil lidar com a dissonância, mesmo na harmonia ocidental 
clássica. A dissonância total de uma peça não pode ser medida 
contando-se, simplesmente, o número relativo de intervalos dis
sonantes formados pelos acordes e linhas melódicas. É preciso consi
derar onde, na música, as dissonâncias ocorrem. Quando uma dis
sonância cai num ponto de chegada harmônica —  ponto freqüente- 
mente enfatizado por acentuação rítmica — , a dissonância retinirá em 
nossos ouvidos. Entretanto a mesma dissonância dificilmente será 
registrada, se ocorrer em posição menos conspícua. O contexto for
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mado pelos acordes prévios também afeta a força de uma dissonância 
isolada. Centenas de inter-relações estão em funcionamento. E não 
há regras simples que digam ao compositor como soará uma combi
nação de tons pouco familiar. Êle, simplesmente, tem de se sentar ao 
piano e testá-la.

Tonalidade

Se a boa harmonia fosse apenas uma questão de evitar a dis
sonância, a tarefa do compositor estaria bastante simplificada. A música 
pode tornar-se consonante quando ele se limita aos sete tons na escala da 
tonalidade prevalecente e constrói apenas acordes simples. Mas a harmo
nia de uma música construída nessas linhas assemelha-se ao equilíbrio 
de um quadro vazio. A harmonia precisa de dissonância exatamente 
como uma boa história precisa de suspense.

Na narrativa, o suspense é criado levando-se o personagem da 
segurança inicial para um crescente perigo. A boa trama oscila para a 
frente e para trás, entre a relativa segurança e o perigo, e só volta para 
o repouso completo na conclusão. Há momentos de extrema tensão, 
enquanto as balas voam, mas estes não duram muito, para a platéia 
não ficar calejada e perder sua sensibilidade. O drama da história reside 
não tanto nos extremos de grande tensão e repouso quanto na 
experiência de passar de um para outro. Como num giro de monta
nha-russa, o que importa não é a altura até onde se sobe, mas a 
profundeza do mergulho.

O mesmo é verdadeiro na música. Um centro tonal se estabelece 
na mente do ouvinte e passa a ser associado com a normalidade 
harmônica. Esse centro se torna o ponto de ancoragem, a partir do 
qual todos os tons, intervalos e acordes são medidos e comparados. É 
um ponto de referência constante, uma espécie de força da gravidade. 
Compositores peritos atormentam o ouvinte com o centro tonal, 
subtraindo-o dele e, depois, prometendo repetidas vezes devolvê-lo, 
mas sem cumprir a promessa. Só após longas expedições a outros 
reinos harmônicos, reinos que giram em órbita de centros tonais
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menores, é concedida ao ouvinte a liberação de sua agonia. Compo
sitores menores voltam rápida e superficialmente aos centros tonais, 
ou viajam para tão longe deles que é difícil o ouvinte reconhecê-los, 
ao ser afinal levado de volta. O truque é encontrar o equilíbrio exato 
entre reforço e violação dos centros tonais.

Um centro tonal é definido por uma escala. Uma peça escrita 
na tonalidade do sol maior é orientada na direção da escala em sol 
maior. A primeira nota da escala, o sol, torna-se o centro tonal. Em 
geral, sente-se que uma melodia escrita em sol maior volta para sua 
base, quando retorna para o sol.

Os acordes que combinam com o sol maior tendem a usar apenas 
as sete notas da escala em sol maior, e não as cinco outras disponíveis 
dentro de uma oitava. Os acordes mais consonantes são os construídos 
com a nota sol, e uma volta para esses acordes constitui um retorno 
ao centro tonal. Inversamente, acordes que enfatizam os cinco tons 
fôra da escala empurram o ouvinte para uma distância excepcional
mente grande do centro tonal. Trabalho de laboratório mostra que 
nos lembramos com menos exatidão desses acordes do que dos mais 
consonantes. Êles podem ser uma carga para nossa mente.

A primeira nota de uma escala não é a única harmonicamente 
importante. A quinta nota de uma escala (o meio-ponto da escala) 1 
também exerce forte atração, como o fazem a terceira e quarta notas. 
Esses tons de escala tendem a aparecer, nas frases musicais, mais 
freqüentemente do que outros, particularmente em posições acentua
das. Então, existe uma gama de probabilidades de que sejam encon
trados tons particulares da escala, cabendo à primeira nota da escala 
a maior dessas probabilidades.

O centro tonal também estabelece probabilidades quanto às 
notas que, de forma mais plausível, acompanharão determinado tom. 
Por exemplo, a última nota de uma escala (digamos, o si em dó maior) 
tende muito fortemente para a primeira nota da escala. Tais proba
bilidades estão em fluxo constante e variam segundo o estilo musical.
E provável que, em certa medida, sejam determinadas pelos relacio
namentos pitagorianos que analisamos no capítulo anterior. Mas são i

1
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também determinadas, com força pelo menos equivalente, pela acul
turação às normas musicais. Uma mudança de acorde que é “inevitá
vel” para os ouvidos ocidentais talvez não faça sentido algum para 
ouvidos indonésios.

Os centros tonais são estabelecidos e mantidos por repetição. 
Isto é particularmente verdadeiro no início de uma peça, ou no início 
de uma passagem em que a tonalidade mudou. Ouça com cuidado 
uma melodia favorita e é provável que escute a mesma nota repetidas 
vezes, especialmente em pontos de ênfase rítmica ou estrutural. Num 
caso extremo, um centro tonal pode ser mantido por um bordão —  
o instrumento faz soar continuamente o centro tonal, durante a peça 
inteira. As gaitas de fole escocesas gabam-se de um bordão estridente, 
enquanto a música sitar indiana gaba-se de um bordão mais sutil. Na 
música barroca, um baixo contínuo, consistindo em um cravo e, 
algumas vezes, em um violoncelo ou fagote, toca continuamente 
modelos de acordes enraizados no centro tonal subjacente. Na verda
de, todos os gêneros de música às vezes usam bordões, simplesmente 
mantendo os tons durante muitos compassos.

Com quanto mais força o centro tonal é escorado, para mais 
longe dele uma composição pode com segurança vaguear. O ouvinte 
manterá suas expectativas durante bastante tempo na tonalidade 
central, porque nenhuma outra tonalidade é sugerida com muita 
força. Quando o ouvido da platéia está bem ancorado, o compositor 
pode dispensar a repetição opressiva, renovando o centro tonal através 
da mera sugestão de um acorde proximamente relacionado. E, assim, 
o compositor se libera para a aventura harmônica.

A harmonia “próxima” do centro tonal é relativamente conso- 
nante; a harmonia “distante” dele é especialmente dissonante. A 
distância é determinada pelo número de notas que duas escalas (e, em 
conseqüência, duas tonalidades) têm em comum. Apenas uma nota 
difere entre as escalas do dó maior e sol maior, e muito pouca tensão 
é criada na movimentação entre as duas tonalidades. No extremo 
oposto, as escalas do dó maior e do fá sustenido maior têm apenas 
duas notas em comum e as transições entre seus acordes tendem a ser
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dissonantes. Há abundantes provas de laboratório no sentido de que 
percebemos as progressões de tonalidades próximas de forma mais 
rápida e exata do que as progressões de outras tonalidades. A harmonia 
é fácil de seguir (e, com freqüência, banal) quando os acordes só se 
movimentam de uma tonalidade adjacente para a próxima.

Em princípio, o centro tonal domina uma peça inteira. Uma 
peça que comece com sol terminará, normalmente, com sol. Mas, ao 
longo do caminho, a harmonia pode mudar para muitas outras 
tonalidades. Com freqüência, esses desvios são momentâneos e é 
mantido o centro tonal básico. Mas a harmonia, algumas vezes, passa 
para uma tonalidade inteiramente diferente e ali permanece durante 
algum tempo, estabelecendo a nova tonalidade como um centro tonal 
interno. E, assim, nossas mentes se transferem para uma linha básica 
diferente, a fim de medir as relações harmônicas. Dessa maneira, 
podemos experimentar uma hierarquia de centros tonais, ao ouvirmos 
música harmonicamente complexa.

Nossas mentes caminham em meio aos centros tonais da mesma 
forma como o fazem, numa melodia, por entre os tons da escala, e 
obtendo prazer comparável. É esse movimento através de uma espécie 
de “espaço harmônico” que eleva a harmonia ao status de terceira 
dimensão musical, acrescentando profundidade às duas dimensões 
básicas: o espaço e o tempo do diapasão. Música harmonicamente 
simples, que gira em torno de alguns acordes, todos na mesma 
tonalidade, não leva o ouvinte numa viagem desse tipo. Soa “achata
da”, para os que estão habituados a viajar em profundidade pelas 
hierarquias tonais.

Das muitas combinações possíveis de tons simultâneos, um deles 
soa especialmente consonante: a tríade, que consiste na primeira, 
terceira e quinta notas da escala predominante. A tríade do dó maior, 
consistindo de dó-mi-sol, é tão harmoniosa para os ouvidos modernos 
que tendemos a chamá-la de “acorde do dó maior”, embora outras 
combinações menos agradáveis de notas possam, facilmente, ser reu
nidas na escala do dó maior. As tríades são o coração da harmonia a 
que estamos acostumados.
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Há uma controvérsia de longa data quanto ao motivo do domí
nio das tríades em todas as músicas de que gostamos. Nem sempre foi 
assim. Até o século XIV, a nota do meio da tríade era considerada 
inequivocamente dissonante. Um argumento científico em apoio à 
tríade é o de que ela reflete a estrutura da série de sons harmônicos. 
Quando o dó é tocado como centro tonal de uma escala em dó maior, 
seus sons harmônicos incluem o dó acima, depois o sol, depois 
novamente o dó, em seguida o mi, depois outro sol e mais um dó. E, 
então, temos as notas da tríade. Um problema, com relação a esse 
argumento, é que o mi, que representa a nota do meio da tríade, 
situa-se bastante alto na série dos sons harmônicos e não é muito 
proeminente.

Talvez o poder das tríades esteja não tanto em suas qualidades 
inerentes quanto na estrutura que impõem à escala. Cada uma das três 
tríades primárias —  construídas com o primeiro, o quarto e o quinto 
tons da escala —  tem um complemento ao qual ela se sobrepõe e em 
cuja direção movimenta-se graciosamente, e esses complementos 
caem, respectivamente, no sexto, segundo e terceiro tons da escala. 
Então, as tríades impõem um sistema de acordes, uma espécie de grade 
que cobre a escala e facilita a movimentação harmônica, com deslo
camentos fluidos entre as três principais tríades e, depois, até seus 
complementos. Apenas o sétimo tom da escala permanece estranho. Sua 
tríade é inerentemente dissonante e não deseja mais do que tornar a se 
resolver no centro tonal da escala.

A volta a um centro tonal é chamada de cadência. A mais 
comum, a cadência autêntica, é ouvida no encerramento de quase 
todas as músicas populares e também em boa parte da música erudita. 
Não passa da progressão de uma tríade construída na quinta nota de 
uma escala e que volta para a tríade construída na primeira. A cadência 
plagal (ouvida no “Amém” que encerra os hinos da igreja) desloca-se 
de volta da quarta nota da escala para a primeira. As cadências são 
mais evidentes nos finais das frases musicais, porém muitas cadências 
parciais ficam também escondidas dentro das frases. Usando versões 
modificadas de seus acordes básicos, as cadências parciais aludem ao
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centro tonal, sem de fato voltarem a ele. O centro tonal perde seu 
impulso, sem esse constante reforço.

Quando um centro tonal e seu sistema de tríades se estabelecem, 
a música pode viajar em muitas direções, ao longo de uma vasta teia 
de transições permissíveis, de um acorde para outro. Mas relativamen
te poucas progressões de acordes funcionam muito bem. A maior parte 
da música ocidental é construída sobre variações de algumas dúzias 
de progressões-padrão. Com a experiência, nossos cérebros adquirem 
um vocabulário dessas progressões comuns (schemata, no jargão da 
psicologia cognitiva). Quando ouvimos metade delas, já podemos 
prever seus finais. São clichês musicais. Mas um compositor talentoso 
pode aproveitar-se desse fato e encorajar o ouvinte a esperar um final 
padronizado e escrever, em vez disso, algo diferente. Quando o acorde 
esperado e aquele que é de fato ouvido são escolhidos com habilidade, 
o contraste pode ser prazerosamente doloroso.

Sons harmônicos que se sobrepõem facilitam a percepção das 
tríades. Mas, fôra disso, não temos nenhum bom motivo para acredi
tar que o cérebro tenha uma vantagem inerente para ouvir as tríades 
no núcleo do nosso sistema harmônico. Muita música não européia 
soa estranha aos nossos ouvidos, não tanto por usar escalas diferentes, 
mas por não ter progressões triádicas. Será que nossa devoção pelas 
tríades é inteiramente arbitrária, mera inclinação cultural? No último 
capítulo, fizemos perguntas semelhantes quanto à nossa escolha de 
uma escala pitagoriana modificada. Como nossas tríades surgem 
naturalmente dessa escala, os argumentos são bem parecidos. Não, 
provavelmente nossos cérebros não são talhados sob medida para as 
tríades. Mas, sim, as tríades são uma maneira especialmente frutífera 
e flexível de organizar tons simultâneos, dando ao cérebro um rico 
sistema de relações para ele aprender a ouvir.

Para observar o poder das tríades em ação, vamos examinar mais 
uma vez A Pantera Cor-de-rosa, de Mancini (Fig. 4.1), cujo contorno 
melódico já analisamos detidamente no final do Capítulo 3. Essa 
melodia baseia-se na escala do mi menor e, com isso, seu centro tonal 
é a nota mi e sua principal tríade é a do mi menor, ou seja, mi-sol-si.
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Como ocorre freqüentemente, a melodia começa no centro tonal (ou 
seja, no mi —  a nota curta precedente apenas a enfeita). Depois de 
elevar-se, no terceiro compasso, para uma nota relativamente dis
sonante, a melodia torna a se resolver no mesmo mi do início do 
quarto compasso. Então, decola para outra excursão e, finalmente, ao 
chegar mais uma vez à resolução, no nono compasso, é ainda o mesmo 
mi.

Notem que as notas da tríade do mi menor estão em tôda parte. 
Cinco das dezoito notas dos primeiros quatro compassos são mi, 
quatro são sol e duas são si. Então, apenas três, entre os doze tons da 
oitava, compõem 60 por cento das notas da melodia. Essa evidente 
repetição faz com que se estabeleça e se mantenha um senso de 
tonalidade.

A importância da tríade do mi menor fica mais clara ao consi
derarmos que suas notas são as mais fortemente acentuadas e prolon
gadas. A melodia consiste, em grande parte, em parelhas de uma nota 
curta, que caem exatamente numa marcação de compasso (da-Dah!, 
da-Dah!...). Em cada par, as primeiras notas preparam o ouvido para 
o segundo, que nosso cérebro registra com força muito maior. Nessa 
melodia, codas as notas acentuadas são tiradas da tríade do mi menor.

Há aí mais coisas na harmonia, do que apenas a escala do mi 
menor. No terceiro compasso, a melodia chega a uma longa dis-

Dissonâncias (tons não pertencentes à escala)
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sonância, fortemente acentuada, e o mesmo acontece no sétimo 
compasso, quando se repetem os primeiros quatro. Há uma mudança 
de acorde nessas dissonâncias, nominalmente para o dó maior, no caso 
da primeira, depois para o fá maior, na segunda. Essas mudanças 
harmônicas seguem um modelo comum a muitas músicas populares, 
com um deslocamento da tríade construída no primeiro grau da escala 
para a tríade construída no sexto grau, depois para o segundo grau e, 
fmalmente, de volta para o primeiro.

As duas dissonâncias da melodia não são tiradas diretamente 
dessas tríades mas, em vez disso, de uma nota extra acrescentada no 
alto de cada tríade (uma “sétima”). Ouvimos essas notas extras tocadas 
em posições proeminentes, fortemente acentuadas nos agudos. Mas, 
ao mesmo tempo, nos graves, ouvimos os tons menos conspícuos e 
muito mais estáveis das tríades subjacentes. Então, as dissonâncias 
surgem, de forma natural, da consonância subjacente, o que as torna 
relativamente suaves. Os compositores, em geral, não têm a liberdade, 
simplesmente, de usar como dissonância qualquer tom fôra da escala. 
É empregando dissonâncias harmonicamente relacionadas que eles 
podem resolver com graça as tensões que a dissonância cria.

A harmonia de A Pantera Cor-de-rosa é tão simples que chega 
a ser banal. Quatro compassos de Beethoven seriam muito mais 
desafiadores, e quatro compassos de Schumann ou de Debussy, 
esmagadores. Essa música impulsionada pela harmonia emprega, 
normalmente, progressões harmônicas muito mais complicadas do 
que a mostrada aqui. E é uma música que, freqüentemente, aco
moda muitas mudanças de acordes dentro de um único compasso. 
Com muitos acordes ecoando em nossa memória de curto prazo, 
novos acordes podem formar relações proeminentes com vários 
outros. Música desse tipo tende também a passar por transições 
harmônicas de forma gradual e não através de discretas mudanças 
de acordes, com várias linhas paralelas acrescentando tons de 
acordes em diferentes momentos, algumas vezes com ambigüidade 
intencional. As pessoas que não sabem como ouvir essa música 
queixam-se de que “não tem harmonia” , porque há poucas transi
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ções harmônicas acentuadas para observar (da mesma forma como se 
queixam de que ela “não tem nenhuma melodia”, porque a melodia 
se dispersa num tema, ou de que ela “não tem nenhum ritmo”, por 
falta de uma batida constante). Por sua parte, os compositores escre
vem harmonia complexa usando apenas seu instinto. É, simplesmen
te, complexa demais para que regras de livros didáticos possam ser de 
grande ajuda.

Diapasão Relativo e Diapasão Absoluto

Como é que o cérebro consegue perceber acordes e cadências? 
Em capítulos anteriores, vimos como a análise harmônica centraliza-se 
no córtex auditivo, do lado direito do cérebro. Tons ricos em sons 
harmônicos são processados predominantemente nesse hemisfério. 
Em comparação, tons de freqüência pura são processados igualmente 
em ambos os lados do cérebro. Os casos intermediários, como as notas 
da flauta, pobres em sons harmônicos, são menos lateralizados do que 
os de outros instrumentos. Por trás de nossas habilidades harmônicas 
estão dezenas de milhões de anos de evolução aplicada à identificação 
de gritos de animais e centenas de milhares de anos aplicados à 
decodificação de sons vogais, na linguagem falada. Tais sons mudam 
seu conteúdo harmônico ao se desdobrarem e, com isso, nossos 
cérebros tiveram de se tornar peritos no acompanhamento de transi
ções harmônicas.

Todos temos competência mais ou menos igual para perceber a 
harmonia dos sons isolados. Isto equivale apenas a dizer que o som de 
um rouxinol cantando, ou o som da palavra “musa”, caem de maneira 
bem parecida em todos os ouvidos humanos. Mas a harmonia musical 
não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o acompanhamento de 
transições complexas entre aglomerados de tons discretos. E isto 
significa que os intervalos entre os tons devem ser lembrados, de um 
momento para outro, de modo a permitir comparações. Esta aptidão 
varia a tal ponto entre os indivíduos que muitas pessoas são es
sencialmente surdas para a harmonia complexa. Incapazes de detectar

153



as relações mais profundas, essas pessoas descobrem apenas um borrifo 
de tons, onde um ouvido afiado desencavaria deslumbrantes padrões.

No coração da sensibilidade harmônica está a capacidade para 
perceber com exatidão, e lembrar, as distâncias entre os tons — os 
intervalos. Fazemos isso através da categorização das distâncias no 
espaço do diapasão. Da mesma forma como categorizamos as freqüên- 
cias isoladas como se estivessem alinhadas com uma das doze notas da 
escala ocidental, no caso das distâncias variáveis entre as notas nós as 
categorizamos como exemplos de intervalos particulares. Sendo essas 
medições relativas a um ponto de partida qualquer, no espaço do 
diapasão, essa habilidade é chamada de diapasão relativo.

Embora a maioria de nós domine o diapasão relativo, é uma 
habilidade duramente conquistada. Uma criança na idade pré-escolar 
aprende' a lidar relativamente bem com o contorno melódico e o metro 
simples, mas tem pouco senso das relações harmônicas, até mais ou 
menos a idade de cinco anos.5 Antes dessa idade, a criança muda 
constantemente de tonalidade ao cantar uma melodia favorita, sem 
perceber, em absoluto, a cacofonia resultante. Estudos mostraram 
que, embora as crianças menores sejam capazes de detectar mudanças 
de tonalidade, carecem de qualquer senso da proximidade e da 
distância dos tons —  ou seja, da relativa consonância e dissonância. 
Essa compreensão só se estabelece aos sete ou oito anos; é mais ou 
menos com essa idade que a criança começa a distinguir entre tons 
maiores e menores. Com dez anos, a criança pode acompanhar duas 
vozes paralelas e reconhecer cadências. A plena compreensão harmô
nica só começa, quando chega a ocorrer, aos doze anos.

Algumas pessoas têm um ouvido tão pobre para intervalos que 
não chegam a entender muito a música. Mais ou menos cinco por 
cento da população, de forma geral, não podem perceber que os 
intervalos de uma melodia familiar sofreram uma alteração de meio 
grau. São os monotonais, popularmente conhecidos como surdos para 
os tons (ou, mais diplomaticamente, como cantores incertos). Claro 
que os monotonais podem ouvir perfeitamente bem as notas de um 
intervalo, mas não conseguem categorizar efetivamente esse intervalo.
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Por motivos ainda não entendidos, as avaliações que eles fazem, ao 
longo do espaço do diapasão, são imprecisas e instáveis.

Há indicações de que as pessoas surdas para os tons sofrem, de 
fato, de uma espécie de surdez física, mas de um tipo que se origina 
no cérebro, não nos ouvidos.6 Estudos mostraram que a surdez para 
os tons ataca famílias e, assim, pode ser de origem genética. Claro que 
a vida familiar estabelece as condições da vida musical, então a 
nutrição, tanto quanto a natureza, podem estar em ação, aqui. Mas a 
proporção da surdez para os tons, entre os membros da família, ocorre 
de formas que indicam herança, talvez através de um único gene 
dominante. Talvez esse tipo de surdez seja até um equivalente musical 
da dislexia (leitura desordenada). Como a dislexia, a surdez para o tom 
surge sobretudo nos homens.

Em contraste radical com o diapasão relativo está o diapasão 
absoluto (ou diapasão perfeito),7 fenômeno que tem sido muito 
estudado, mas permanece misterioso. No mundo de uma pessoa 
dotada de diapasão absoluto, cada som tem personalidade. Um cão 
uiva em mi menor; a cantilena de um condicionador de ar é em fá 
sustenido menor; os pneus de um carro cantam a velocidade exata. 
Na melhor das hipóteses, um diapasão absoluto faz cada tom de um 
acorde destacar-se nitidamente, como um pêssego, uma pêra e uma 
ameixa num recipiente. O ré tem uma aura de sua condição de ré, o 
sol, idem, cada qual tão intrínseca ao som como a brancura para a 
neve. Algumas pessoas dotadas de diapasão absoluto encontram ca
racterísticas únicas em tons isolados, como o sol menor, ou fá sus
tenido maior. Embora haja só doze tons na escala ocidental, a maioria 
de nós não consegue, simplesmente, encontrar doze qualidades únicas 
entre eles. Somos atacados por uma espécie de daltonismo referente 
aos sons.

O diapasão absoluto é considerado uma habilidade que se tem 
ou não se tem. Mas, nessa questão, existe na verdade muito pouca 
coisa absoluta. Apenas uma minoria de pessoas dotadas com o diapa
são absoluto pode reproduzir os tons exatos pedidos; a maioria pode 
apenas identificá-los, ao ouvi-los. Muitos donos do diapasão absoluto
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só podem reconhecer os tons dentro de um registro de algumas oitavas. 
Com freqüência, obtêm êxito apenas com certos instrumentos, habi
tualmente do tipo que eles próprios tocam. Alguns só conseguem com 
o instrumento particular que praticam diariamente. Parece que as 
notas isoladas de um instrumento só podem ser diferenciadas por suas 
harmonias e pelo teor de ruído, a tal ponto que o diapasão absoluto 
falha, quando as notas são tocadas baixinho, despojadas dessas infor
mações. Segundo parece, os músicos aprendem inconscientemente a 
localizar essas deixas. Pesquisas indicam que os tons do piano são, em 
geral, os mais fáceis de identificar, seguidos, sucessivamente, por 
instrumentos de cordas, sopro, metais, e pelas vozes.

As pesquisas mostraram que muitas pessoas que parecem possuir 
o diapasão absoluto de fato não o possuem. Identificam os tons 
avaliando rapidamente ramificações de um tom fixo de referência que 
têm guardado na memória, uma espécie de diapasão fantasma. Muitos 
músicos que não se consideram, absolutamente, dotados com o 
diapasão absoluto, carregam esse tom em suas mentes e o usam para 
afinar seus instrumentos. Alguns, segundo parece, são capazes de 
avaliar tão rapidamente os intervalos desse tom a ponto de não terem

absoluto. Mas eles não encontram nenhuma aura característica nos 
tons isolados.

E verdade que as pessoas dotadas do diapasão absoluto não 
conhecem tais limitações. Instantaneamente reconhecem qualquer 
tom, de qualquer instrumento, ou até mesmo freqüências puras 
geradas por um sintetizador. Os melhores de todos podem identificar 
de imediato cada nota de um acorde complexo. Falando de maneira 
geral, quanto mais rápido o reconhecimento, mais verdadeiro o senso 
de diapasão absoluto. Ninguém sabe, de fato, quantos verdadeiros 
donos do diapasão absoluto existem. Muitos estudos foram feitos, mas 
poucos explicam adequadamente as formas capciosas do diapasão 
absoluto. Embora os resultados variem, é claro que apenas uma 
minúscula fração de uma percentagem da população em geral é dotada 
com a verdadeira capacidade (uma pessoa em dez mil, segundo um
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estudo). Talvez cinco por cento dos músicos que estudaram em 
conservatório sejam dotados com o diapasão absoluto.

A chave para o diapasão absoluto é uma aprendizagem precoce 
—  muito precoce. Um estudo descobriu diapasão absoluto entre 95 
por cento dos que começaram a estudar música com a idade de quatro 
anos, ou mais cedo ainda, mas a aptidão só existe entre cinco por cento 
daqueles que começaram com a música entre doze e catorze anos. 
Provavelmente, por parecer algo rápido e que não custa esforço, é que 
o diapasão absoluto vem sendo considerado há muito tempo um 
“talento natural”, em vez de uma habilidade adquirida. Demonstra-se 
a importância do treinamento precoce observando-se que as pessoas 
dotadas de diapasão absoluto parcial são mais precisas quando avaliam 
os sons do instrumento que tocaram mais cedo, mesmo que, mais 
tarde, tenham investido muito mais tempo num instrumento diferen
te. Mas apenas o início precoce pode não ser o bastante para se adquirir 
o diapasão absoluto. Alguns pesquisadores acreditam que as crianças 
pequenas, para adquirirem o diapasão absoluto, precisam ser exerci
tadas na identificação dos tons, pois a aprendizagem musicaj padrão 
só destaca o diapasão relativo.

O  verdadeiro diapasão absoluto é, provavelmente, inatingível 
após a infância. Aqueles que o perseguem mais tarde, em sua vida, em 
geral ouvindo tons durante horas a fio, informam que obtiveram 
resultados variados. Alguns dão de ombros, admitindo o fracasso; 
outros alegam ter conseguido um sucesso parcial, nem sempre digno 
de crédito. A habilidade recém-descoberta tende a desaparecer quando 
a prática cessa, indicando que não se aprendeu, de fato, o verdadeiro 
diapasão absoluto. Significativamente, os que aprendem o diapasão 
absoluto por meios artificiais são menos exatos em suas identificações, 
após ouvirem a música, enquanto os verdadeiros donos dessa capaci
dade demonstram mais precisão.

O diapasão absoluto é um dilema tanto para os filósofos quanto 
para os neuropsicólogos. Existe de fato algo que se possa chamar de 
sustenido do fá? A analogia com a cor e com o daltonismo não faz 
sentido, na verdade. Seja lá o que for a cor vermelha, ela corresponde

157



a um registro particular de comprimentos de onda de luz, exatamente 
como um registro adjacente corresponde à cor laranja. O cérebro 
encontra diferentes experiências de cor dentro dos dois registros. Se 
começássemos a nos referir de modo diferente ao espectro, passando 
a chamar de “vermelho” a tudo que vai do meio do vermelho normal 
até o meio do laranja normal, nossos cérebros não considerariam 
obrigatoriamente o laranja avermelhado do centro do novo registro 
como uma cor diferente. Mas é exatamente o que fazemos com o 
diapasão absoluto. Como vimos, a afinação dos instrumentos mudou 
radicalmente no curso dos séculos. O ré de Mozart não é nosso ré. 
Mas, de alguma forma, o dono do diapasão absoluto ouve a condição 
pura do ré no atual ré, exatamente como fazia Mozart com o ré do 
seu tempo.

A diferença de flexibilidade entre audição e visão pode ser 
atribuída à diferença nas maneiras como operam cóclea e retina. A 
percepção da cor é questão complicada, mas começa, neurologica- 
mente, com três tipos diferentes de células receptoras da retina, uma 
para cada cor primária. Quando um receptor para o azul é estimulado 
muito mais que os receptores próximos, destinados ao vermelho e ao 
verde, então vemos azul. Como verificamos no Capítulo 1, a cóclea é 
desenhada de maneira muito diferente, com uma longa extensão de 
receptores ligados a um registro de freqüências. Amplamente falando, 
cada ponto na cóclea é tão importante quanto qualquer outro. Não 
há detectores do fá sustenido na cóclea, da maneira como há detectores 
do azul na retina. Então, o diapasão é tão relativo do ponto de vista 
biológico quanto do psicológico.

Dura há muito tempo a obscuridade em torno da neurologia do 
diapasão absoluto. É difícil entender os dados referentes a um fenô
meno tão raro. Usando a nova tecnologia de sondagem do cérebro, 
pesquisadores reivindicaram, recentemente, a descoberta do local do 
diapasão absoluto, do lado esquerdo do cérebro, exatamente na região 
à qual se atribui não tanto a compreensão da música, mas sim a da 
linguagem. Por enquanto, basta dizer que essa área da linguagem é 
um importante ponto de assimetria entre os dois lados do cérebro e
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uma característica exclusiva dos seres humanos. Significativamente, 
Maurice Ravel perdeu o diapasão absoluto quando sofreu lesão cere
bral nessa área, e suas habilidades para a linguagem desapareceram.

Mas que tem a ver com a linguagem o diapasão absoluto? Uma 
possibilidade é a de que, com ele, sejam postas em ação estruturas 
especializadas na identificação dos sons da fala. São decisivas para a 
pronúncia perfeita de uma língua, habilidade que, como acontece no 
caso do diapasão absoluto, é difícil de alcançar depois da infância. 
Parece que o cérebro em desenvolvimento passa por períodos cruciais, 
durante os quais, para serem perfeitos, vários aspectos da língua 
precisam ser adquiridos.

O diapasão absoluto é considerado, algumas vezes, como o dom 
musical máximo, um emblema da aptidão musical superior, da ini
ciação numa sociedade secreta. Que mais devemos pensar, ao saber
mos que Mozart, aos quatro anos, corrigia a afinação do violino do 
seu pai? Mas, embora o diapasão absoluto seja útil para pôr no papel 
as imagens mentais da música, alguns compositores se saíram muito 
bem sem ele, inclusive Schumann, Wagner e Tchaikovsky (significa
tivamente, nenhum dos três teve educação musical intensiva no início 
da infância). Tampouco o diapasão absoluto é de valor particular para 
os músicos —  sequer para os cantores, cujo instrumento não oferece 
ponto de referência algum para a afinação adequada. A aliança do 
diapasão relativo com a memória para os tons recentes é suficiente 
para manter os músicos afinados. Baterias de testes de aptidão musical 
não apontaram nenhuma forte correlação entre o diapasão absoluto 
e outras habilidades musicais.

O  diapasão absoluto bem desenvolvido não é uma pura bênção. 
Á medida que envelhecemos, nossas cócleas se encolhem ligeiramente, 
o que provoca, muitas vezes, uma elevação gradual do diapasão 
percebido. O que soa como dó médio na juventude assume, na 
velhice, a qualidade do dó sustenido, ou mesmo do ré. Como todos 
os diapasões se elevam juntos, não percebemos que nossos ouvidos 
foram reafinados. Este processo, chamado paracusia, não tem nenhum 
efeito sobre o córtex, onde as lembranças do diapasão absoluto
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continuam sem modificações. Assim, os tons que chegam podem 
contrariar as expectativas. Antigos e respeitados donos do diapasão 
absoluto lamentam, algumas vezes, que soem desafinadas, ou che
guem no tom errado, suas composições favoritas, memorizadas através 
de muitas audições. Quando perguntaram à pianista Alicia de Lar- 
rocha se era dotada com o diapasão absoluto, sua resposta foi signifi
cativa:

Eu era. Infelizmente, com a idade, pouco a pouco ele se 
foi. Até alguns anos atrás, eu sabia exatamente quais eram 
as notas, os acordes, os intervalos, tudo. Mas, agora, ah, 
temos de aceitar as coisas de que não gostamos e, algumas 
vezes, sei que estou ouvindo o diapasão um pouco mais 
alto; então, preciso calcular e dizer, isso deve ser um lá*

Sejam quais forem os inconvenientes do diapasão absoluto, sua 
própria existência é espantosa. Estamos acostumados com a idéia de 
que alguns tipos de experiência pertencem apenas a algumas pessoas, 
como identificar antiguidades ou compreender o idioma banto. Mas 
essas habilidades avançadas são construídas a partir de outras, mais 
simples. O diapasão absoluto parece ser uma das habilidades percep- 
tuais mais básicas que existem. É como se alguns privilegiados andas
sem por um mundo com terceira dimensão. Seriam nossos cérebros 
capazes de outras formas de experiências pouco conhecidas, bastando 
para isso que a cultura as alimentasse?

Q u e  Mais Pode Ser a Harmonia?
Dificilmente a música chegaria a existir, se o diapasão absoluto 

fosse necessário para perceber os centros tonais. Felizmente, podemos 
afinar depressa a memória auditiva de curto prazo para os primeiros 
tons de um desempenho, depois manter essa moldura tonal até o 
último compasso, sem ter nenhuma idéia de quais são, exatamente, 
as notas que ouvimos. Se, em outra ocasião, ouvimos a mesma compo
sição num tom diferente, não notamos.
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O relativismo da percepção do diapasão encontra um correspon
dente no relativismo dos centros tonais. Como o cérebro segue uma 
composição complexa através de uma hierarquia de centros tonais, ele 
desloca, obsequiosamente, sua base de percepção. Enquanto os tons 
da escala são definidos como ramificações da primeira nota de uma 
escala, a harmonia é construída sobre ramificações de ramificações das 
escalas, e ramificações de ramificações de ramificações. A harmonia é 
inerentemente complexa, inerentemente intelectual, inerentemente 
difícil. Como vimos, é o último aspecto da musicalidade a amadure
cer, nos jovens, e testes mostram que muitas pessoas jamais alcançam 
a sofisticação harmônica. O que não é de surpreender, a profundidade 
harmônica é rara na música popular, mesmo quando ritmo e melodia 
são bastante desenvolvidos.

Isto não significa que a música pode passar completamente sem 
harmonia. As melodias dependem de escalas, e as escalas da harmonia 
subjacente, então a harmonia reside em todo tipo de música, menos 
a puramente percussiva. É uma questão de grau. Os etnomusicólogos 
discutem, algumas vezes, a presença ou ausência da harmonia na 
música de outras culturas. Mas os centros tonais, geralmente, são 
simples de ouvir. Outra vez, é uma questão de grau. Será que a 
hierarquia tonal fica a uma profundidade de apenas uma camada, ou 
serão duas? Ou será que ela se desdobra em cinco ou seis níveis?

Apesar dos esforços dos compositores atonais, “harmonia” sem
pre significa, virtualmente, “tonalidade”, o desenho da música em 
torno dos centros tonais. A tal ponto a tonalidade faz parte de nossa 
compreensão musical que poucas pessoas podem imaginar a música 
sem ela. Comenta o musicólogo Richard Norton:

à tonalidade (tradicional) facilmente se pode creditar tôda 
a música popular dos últimos dois séculos —  da valsa à 
música das bandas, à opereta e ao hino vitoriano, no século 
XIX, a música americana de bandas, aoragtime, ao jazz, blues, 
swing, rock, country and western, reggae, easy listening 
(negra e branca), o soul e os musicais da Broadway, no século
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XX. Não há nenhuma forma de música popular, no mun
do moderno, industrializado, que se situe fôra da província 
da consciência tonal maciça. E a tonalidade da igreja, da 
escola, escritório, desfile, convenção, lanchonete, local de 
trabalho, aeroporto, avião, automóvel, caminhão, trator, 
sala de espera de hotel, lobby, bar, academia de ginástica, 
bordel, banco e elevador. Com medo de ficar sem ela 
enquanto caminham, os seres humanos, atualmente, amar
ram-na em seus corpos, para caminhar ao seu ritmo, correr 
com ela, trabalhar e relaxar com ela. Ela está em tôda parte f

Mas, justamente quando o sistema tonal ocidental coloniza boa 
parte do globo, alguns musicólogos alegam que ele está esgotado. 
Acreditam que, através de séculos de experimentação, os compositores 
descobriram todas as relações úteis que nossos sistemas de escala têm 
para oferecer. Antes do século XX, cada geração de compositores 
inventava novos dispositivos harmônicos, integrava-os com os antigos 
e desenvolvia um novo som, na música do seu tempo, um som que o 
público ansiosamente adotava, depois de alguma resistência inicial. 
No século XX, os compositores fizeram a mesma coisa, algumas ve
zes engrandecendo a tonalidade tradicional e, outras vezes, escapando 
para a atonalidade. Mas, após décadas de zeloso desempenho de seus 
trabalhos, as platéias ainda têm de adotar as novas harmonias, como 
aconteceu no passado.

O que deu errado? Vimos como as pesquisas lançaram dúvidas 
sobre a perceptibilidade da música atonal. Mas, mesmo a harmonia 
tonal precisa ter seus limites. Todas as tecnologias, em última ins
tância, perdem o vapor —  e isto significa apenas que há limites para 
o que os cérebros podem entender prontamente. Se os compositores 
ainda estão por descobrir constructos harmônicos fundamentalmente 
novos, que nossos cérebros aceitarão com alegria, talvez o único ca
minho para isso seja a adoção de novas escalas, ainda não exploradas. 
Mas as escalas levam séculos para se estabelecer na imaginação co
mum. Um freqüentador de concertos em Nova York teria a mesma



chance de aderir a um novo sistema de escala que de se tornar ouvinte 
habitual da música gamelân.

Felizmente, o prazer harmônico nunca dependeu de simples 
números de dispositivos harmônicos. Se fosse assim, a música de 
Handel pareceria pobre, junto da música de Debussy. Muitas das mais 
emocionantes passagens das sinfonias de Beethoven são elaboradas a 
partir de constructos harmônicos triviais, encontrados em qualquer 
livro didático. Colocados no contexto certo, os mais simples dis
positivos harmônicos ainda podem ser os mais poderosos. Apenas uma 
linha reta de tons de escala pode arrasar você —  mas, cabe novamente 
enfatizar, só com a tela de fundo harmônica certa. E, assim, o caminho 
para maiores inovações harmônicas pode estar mais na descoberta de 
novas maneiras de estruturar o contexto harmônico do que na reno
vação das escalas, ou na elaboração de novos tipos de acordes. Talvez 
ganhem nova vida os dispositivos harmônicos que já conhecemos 
bem. A próxima descoberta talvez ocorra, quem sabe, não quando 
outro compositor europeu imitar os sons da Indonésia, mas sim 
quando um compositor indonésio adotar os sons da Europa.
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5
Do som...
...ao tom...

...à melodia...
...à harmonia...

...ao ritmo...

V

AS OITO DA NOITE, SOB o céu sombrio de um inverno vienense, 
grande número de pessoas reúne-se numa sala de concertos. Vieram 

cumprir um ritual do Natal, assistir a uma apresentação do Quebra-no
zes. Aos pares ou em grupos de três e, depois, num grande afluxo, bem 
vestidos freqüentadores de concertos atravessam polidos corredores de 
mármore e seguem até um grande salão cercado de balcões e coroado 
por candelabros, que lançam seu brilho sobre painéis de madeira 
entalhada. Apesar da fachada antiga, este prédio corporifica o espírito 
do mundo moderno, sugerindo projetos cuidadosamente calculados, 
máquinas operatrizes de precisão, gigantescos navios que transportam 
pedras de muito longe e (através de modificações recentes) uma análise 
acústica simulada por computadores.

No mesmo momento, naquele mesmo dia, outro grupo se reúne 
para apreciar música. Não é em Viena, mas cerca de sete mil quilô
metros ao sul, na África Central. Lá, é o fim de um longo dia tropical, 
as plantações foram cultivadas, o gado trazido da pastagem. Cem 
camponeses juntam-se na praça de sua aldeia. Não vêm de longe, mas
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sim de cabanas em tomo, construídas com materiais simples, reco
lhidos ali mesmo. E uma sociedade tradicional, pré-tecnológica, do 
tipo em que a maior parte da música do mundo ainda hoje é feita e 
ouvida.

Em Viena, os músicos reúnem-se no palco, carregando uma série 
de complicados instrumentos. Foram meticulosamente feitos por 
especialistas, com ferramentas de precisão. Cada curva de madeira e metal 
foi estudada por físicos, cada verniz e liga cuidadosamente selecionados 
entre milhares. Os músicos são igualmente bem moldados. A maioria 
tem, pelo menos, quinze anos de aprendizagem musical formal e prati
cam noite e dia. Diante deles, uma partitura bem impressa traz música 
minuciosamente composta, codificada num elaborado sistema de no
tas. A música é tão complexa que os próprios músicos não podem 
coordenar seu desempenho, então um maestro coloca-se à frente deles, 
“tocando” a estrutura profunda dessa música, enquanto os músicos 
reproduzem seus detalhes.

Mas, ao sul, não há nenhum palco, nenhum conjunto de mú
sicos profissionais ou maestro algum, sequer uma platéia adequada. 
Os instrumentos são feitos toscamente, com a madeira de árvores 
próximas, e sua afinação é imperfeita. Os executantes são habitantes 
comuns da aldeia, que aprenderam a tocar seus instrumentos infor
malmente; a própria idéia de um conservatório seria incompreensível. 
Quase todos participam, de uma forma ou de outra, mesmo que só 
batendo palmas. Não há compositor nem partitura. Tocam de me
mória.1

No mesmo momento, no norte e no sul, a música começa.
Em Viena, inicia-se a Miniature Ouverture. Algumas pessoas da 

platéia, de forma discreta, sem ruído, batem com os dedos dos pés, 
acompanhando o compasso: UM-dois, UM-dois, UM-dois.

Na aldeia africana, um percussionista bate o padrão UM-dois- 
três-quatro-cinco-UM-dois-três, UM-dois-três-UM-dois-três-qua- 
tro-cinco. Espectadores dão pulos de entusiasmo.

Em Viena, é a hora da Marcha: UM-dois-três-quatro, UM-dois- 
três-quatro.
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Na aldeia, um segundo percussionista bate em seu tambor 
UM-dois-UM-dois-três-UM-dois, UM-dois-UM-dois-três-UM- 
dois, por cima do padrão diferente do primeiro percussionista.

Em Viena, a sala está nervosa, com a Dança das Flautas de Junco: 
UM-dois, UM-dois.

Na aldeia, as mulheres começam a unir seu canto ao som dos 
tambores, entrando e saindo, em padrões sempre mutáveis.

Em Viena, o Quebra-nozes chega ao fim, trompas estrondeiam 
a Valsa das Flores: UM-dois-três, UM-dois-três.

Na aldeia, um último percussionista entra na confusão: UM- 
dois-três-QUATRO, UM -dois-três-QUATRO , UM-dois-três- 
QUATRO, sobrepondo-se aos outros, mas começando num tempo 
forte diferente. As festividades continuam pela noite adentro.

O que está acontecendo? Tudo no concerto de Viena é levado 
ao mais alto grau de refinamento —  sala de concettos, instrumentos, 
partitura, ensaios, treinamento dos músicos. A música, em si, desa
brocha em aprimoradas melodias, harmonias, orquestração. Mas, no 
desenvolvimento rítmico, até parece um bebê batendo com uma 
colher numa panela. Enquanto isso, apesar de uma falta de sofisticação 
tecnológica, os moradores da aldeia africana parecem ter desenvolvido 
o ritmo até seu ápice. Poucos, entre os músicos vienenses, estariam à 
altura de suas habilidades rítmicas.

Mas, vamos com calma. As pessoas gostam de dizer: “Minha 
música tem ritmo!” Há pouco acordo geral, porém, quanto ao signi
ficado da palavra. Os roqueiros podem sentir afinidade com os 
percussionistas africanos, mas os ritmos mais amplos da maioria da 
música de rock não são mais complicados que os de uma valsa. 
(Significativamente, os discos dos verdadeiros percussionistas africa
nos vendem poucas cópias.) Mesmo o jazz, em boa parte, é ritmica
mente simples. Apesar disso, há pessoas, em todos os lugares, que se 
dizem dominadas pelo ritmo de sua música favorita, muitas vezes 
porque associam ritmo a tambores, e o som dos tambores é muito alto, 
na música que ouvem.



Nesre capítulo, analisaremos duas idéias bem diferentes de 
ritmo. Por um lado, existe a noção familiar de ritmo como padrões 
de batidas acentuadas. Esses padrões podem variar de um instante para 
outro e também podem ser modificados pela sincopação e por outros 
dispositivos, com o objetivo de torná-los mais interessantes. Este é o 
“ritmo” predominante na maior parte da música popular, no mundo 
inteiro. Sua marca registrada é o incessante bater de tambores. Musi- 
cólogos referem-se a esse tipo de ritmo como metro.

A segunda concepção de ritmo é completamente diferente, tão 
diferente que, à primeira vista, pode-se considerar que nada tem a ver 
com ritmo. Há um tipo de ritmo que geramos o dia inteiro, o ritmo do 
movimento orgânico. É o ritmo do corredor e do saltador com vara, o 
ritmo da água numa cascata e do vento que geme, o ritmo da andorinha 
voando e do tigre saltando. Também é o ritmo da fala. Esse tipo de ritmo 
não tem as acentuações repetitivas, uniformemente compassadas, do 
ritmo medido. Na música, ele é construído por uma sucessão de 
formas sônicas irregulares, que se combinam de várias maneiras, como 
as partes de uma pintura, algumas vezes demorando-se num apurado 
equilíbrio, outras unindo forças para girar, mergulhar ou redemoi
nhar. Por falta de um termo padronizado, isso é chamado de fraseado.

As duas concepções de ritmo são, às vezes, designadas como 
vocal (para o fraseado) e instrumental (para o metro). O fraseado é 
“vocal” porque surge naturalmente da canção e, assim, da fala. O 
metro é “instrumental” por derivar da maneira como tocamos os 
instrumentos musicais, geralmente permitindo maior velocidade que 
a voz e uma exatidão temporal superior. Um deles é o ritmo da 
garganta, o outro, o ritmo das mãos. Quando um etnomusicólogo 
que trabalhava na ilha indonésia Flores Leste descobriu uma sucessão 
de nove sinais de compasso (nove diferentes metros), no que pensou 
que fossem dez travessões, ele estava tentando impor o ritmo do metro 
a algo que era, na verdade, o ritmo do fraseado. Inversamente, tocar 
um tambor de forma não rítmica pode parecer tão antinatural quanto 
dizer as palavras dentro de um tempo, para um metrônomo. A Figura 
5.1 mostra o metro e o fraseado em A Pantera Cor-de-rosa.
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Fraseado

Fig. 5-1. —  Metro e fraseado em A  Pantera C or-de-rosa

A música dificilmente existiria sem os dois tipos de ritmo. O 
metro dá ordem ao tempo. Organiza grupos de notas pequenos e, 
algumas vezes, maiores, fornecendo uma espécie de grade sobre a qual 
a música é esboçada. Por outro lado, o fraseado confere à música uma 
espécie de narrativa. É o mecanismo através do qual uma composição 
pode desempenhar um grande drama. Falando de forma geral, o 
metro organiza o tempo musical na pequena escala, enquanto o 
fraseado o organiza na grande escala. Sem metro, a música assume a 
característica estática do canto gregoriano. Sem fraseado, ela se torna 
repetitiva e banal. Mas, como veremos, quando um tipo de ritmo é 
enfatizado, ele tende a obscurecer o outro. Os dois tipos de ritmo não 
estão inteiramente em paz um com o outro.

Juntando Bocados1

A música nos proporciona os mais longos objetos sônicos que 
nossos cérebros chegam alguma vez a encontrar. O cérebro exige uma 
maneira qualquer de quebrar esses objetos em pedaços, de modo a 
poder analisá-los de bocado em bocado. Não pode esperar até o fim 
de uma composição de dez minutos para tentar descobrir o que 
aconteceu. E, assim, o cérebro está sempre à espreita de indícios 
referentes ao local onde começam e terminam os objetos musicais.

O que chamamos de “ritmo” existe, na música, para ajudar o 
cérebro nessa tarefa. O ritmo desenha linhas em torno das figuras j
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musicais. Uma seqüência de marcadores rítmicos diz ao cérebro: “Este 
é o começo, ou o fim, de um objeto musical.” Assim, o cérebro sabe 
que adquiriu todas as informações de que precisa, para entender uma 
figura musical particular, que encheu a boca e é hora de engolir.

Sem marcadores rítmicos, o cérebro seria rapidamente esmagado 
por um aglomerado de observações. Mesmo as notas de uma simples 
melodia podem ser agrupadas de muitas maneiras. Pensem na canção: 
Twinkle, Twinkle, Little Scar. Ela segue um metro de quatro batidas, 
abrindo com as palavras “Twinkle... twinkle... little... star” , cada qual 
carregada por sua própria batida. Quando o cérebro acaba de ouvir 
os tons de todas as quatro batidas, integra-as num fragmento melódico 
arqueado. Depois, vem outro período métrico de quatro batidas: 
“How I... wonder... what you... are”, que as integra num fragmento 
descendente. Com dois fragmentos desses à disposição, o cérebro 
procura relações mais profundas, encontrando um ciclo de tensão 
melódica em elevação, no primeiro compasso, e liberação, no segun
do, uma progressão harmônica que se afasta do centro tonal e depois 
volta para ele, e padrões combinados de sub-batidas (duas sílabas, duas 
sílabas, duas sílabas, uma sílaba). A importância dos marcadores 
rítmicos para que se possa entender tudo isso é demonstrada quando 
cantamos a passagem com agrupamentos de três batidas: “Twinkle... 
twinkle... little / star... howl... wonder / what you... are... up above...”'

Notem que há mais do que acentuações unindo os agrupamen
tos musicais dessa canção. Inserimos uma leve pausa, no fim de cada 
frase; há uma importante mudança de acorde, no início do segundo 
agrupamento; e novos indícios são fornecidos pela sintaxe das pala
vras. Tudo são marcadores rítmicos. Êles cortam uma torrente de 
notas em bocados do tamanho de uma mordida, que nossos sistemas 
auditivos podem processar. Adequadamente, os psicólogos chamam 
“juntar bocados” a essa atividade de agrupamento.

Trata-se de uma atividade muitas vezes hierárquica, com peque
nos bocados agrupados compondo bocados maiores e assim por

* Brilha, brilha, estrelinha.../Eu a imaginar que é você.../lá no alto... (NT).
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diante, até serem formados grandes objetos musicais. Compreen
demos os bocados menores de forma mais ou menos instantânea. Mas 
os bocados maiores não se juntam até estar completa uma longa 
seqüência de eventos. A compreensão permanece como tentativa, até 
tudo de repente se encaixar. E fácil observar esse fenômeno em nossa 
percepção da linguagem. Nossos cérebros entendem as palavras isola
damente, quando aparecem, mas ainda não o significado de uma frase 
inteira. Mas alcançamos certo grau de compreensão antes da frase estar 
completa, formulando compreensões parciais de frases e subfrases: “Se 
Mary tiver tempo”... “vou pedir a ela” ... “que traga para cá”... “seu 
violão.” Hierarquia de compreensão semelhante se desdobra, quando 
ouvimos música complexa. Os marcadores rítmicos simplificam nossa 
percepção de tais hierarquias e assim as tornam possíveis.

Metro
O ritmo é comparado, freqüentemente, com as batidas de um 

relógio, sugerindo que ele envolve a medição de durações temporais. 
E, de fato, é verdade. O objetivo do cérebro, ao medir o tempo, não 
é diferente de seu objetivo ao medir os intervalos ao longo do espaço 
do diapasão. Os intervalos do diapasão fornecem a base para se 
detectar relações que definam as progressões de acordes e harmonias, 
assim estabelecendo um senso de tonalidade. Da mesma forma, nossos 
cérebros medem os comprimentos dos sons isolados e dos silêncios 
que caem entre eles, buscando padrões entre esses espaços e, depois, 
os padrões dos padrões. A música pode existir na ausência de uma 
modelagem temporal estrita (o canto gregoriano, por exemplo). Mas, 
sem modelagem temporal, é roubada à música tôda uma dimensão.

Mas o tempo não é medido com tanta prontidão quanto o 
espaço do diapasão. Observando o espaço do diapasão, nossos cére
bros percebem naturalmente as oitavas que podem ser subdivididas 
para formar escalas. Quando o cérebro se acostuma com a estrutura 
da escala de uma cultura, ele pode usar os diapasões da escala como 
moldura para perceber qualquer composição que passe por seu cami
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nho. Cada meio grau entre uma nota e outra terá uma freqüência 
exatamente 5,9 por cento mais elevada que a da nota abaixo; o 
intervalo de dó para sol sempre acarretará a mesma e proporcional 
mudança de freqüência.

Mas o tempo não apresenta nenhuma unidade natural de me
dida semelhante a uma oitava, nenhum tiquetaquear blindado de um 
relógio neurológico, que possa ser subdividido em unidades menores, 
numa espécie de escala temporal. E bastante fácil categorizar uma nota 
inteira como duas meias-notas, uma meia-nota como dois quartos, 
um quarto de nota como dois oitavos. Mas essa hierarquia nada diz 
sobre quanto tempo dura, de fato, qualquer uma dessas notas. Um 
oitavo de nota pode durar meio segundo numa composição, mas 
apenas um décimo de segundo em outra. Então, o cérebro não pode 
abordar uma composição com noções fixas de durações temporais, da 
mesma forma como pode fazer no caso das distâncias do diapasão. 
Precisa espichar ou encolher suas categorizações temporais, para se 
ajustarem à composição individual. Isto ele faz, basicamente, através 
do metro.

No núcleo do metro está a pulsação, um incessante batimento 
de relógio que os padrões rítmicos cobrem. Idealmente, a pulsação 
existe como a constante repetição da contração e do relaxamento, 
tensão e distensão, sendo cada batida uma renovação da experiência. 
Quando o cérebro começa a sentir um encadeamento de pulsações, 
continua a esperar por elas, mesmo quando as pulsações isoladas 
desaparecem no silêncio ou se transformam em notas longamente 
sustentadas. Mas um encadeamento de pulsações precisa ser continua
mente reforçado, do contrário vai cessando a expectativa do cérebro 
com relação a elas. Da mesma forma como a harmonia musical exige 
constante repetição dos centros tonais, o ritmo musical precisa de 
contínua reiteração da pulsação subjacente. Um lapso de apenas uns 
poucos segundos e o ouvinte pode perder-se.

Psicologicamente, a pulsação constitui um recomeço da percep
ção, um restabelecimento da atenção. É uma propriedade básica de 
nosso sistema nervoso o fato de que ele pára depressa de perceber
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fenômenos sem variações. As pulsações mantêm vivos os fenômenos 
imutáveis. Este processo de renovação da atenção vem de forma tão 
natural para nós que nosso sistema nervoso acrescenta pulsação onde 
não se encontra nenhuma. Cante rápido uma nota e você fará um 
único movimento vocal. Mas estenda o tom por muitos segundos e 
se descobrirá acrescentando uma sutil acentuação, aproximadamente 
a cada segundo, quase como se contasse o comprimento do tom. Para 
manter uma melopéia constante, você terá de lutar contra essa ten
dência natural para dividir experiências longas em outras mais curtas.

A música soa como fogo de metralhadora, quando todas as 
pulsações têm a mesma altura. E, então, certas pulsações são des
tacadas com uma acentuação. Tipicamente, cada segunda, terceira ou 
quarta nota é tocada mais alto, levando nosso cérebro, de maneira 
automática, a formar grupos de dois, três ou quatro batidas, cada 
grupo começando do acento. Uma característica dos nossos cérebros 
é medirem as distâncias no tempo em termos de agrupamentos de 
batidas. A música com metro de três batidas habitualmente entra na 
classificação de “compasso 3/4”, o que significa que ela é parcelada 
em agrupamentos de três batidas, cada qual com a duração de um 
quarto de nota.

Nossa percepção do metro depende dos números primos. Lem- 
brem-se de que número primo é aquele que não pode ser dividido 
igualmente por nenhum outro número completo (com exceção do 1). 
O número 3 é primo e não pode ser subdividido, então captamos o 
metro de três batidas por inteiro: UM-dois-três, UM-dois-três. Mas 
o 4 é divisível por 2, então tendemos a ouvir o metro de quatro batidas 
como dois grupos de duas batidas, com uma acentuação no início da 
segunda parelha: UM-dois-Três-quatro, UM-dois-Três-quatro.

E o metro de mais de quatro batidas? O número 5 é também 
primo, então não pode ser subdividido igualmente. Um cérebro, ao 
perceber cinco batidas como duas seguidas por três, ou três seguidas 
por duas, terá de se esforçar constantemente para reajustar sua esfera 
de ação. Assim o cérebro tenta captar as cinco batidas como um todo. 
Mas cinco batidas se estendem por bem mais tempo que os períodos
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de duas e três batidas aos quais estamos acostumados, e muitos 
ouvintes não conseguem fazer isso. Queixam-se de que a musica 
escrita no tempo 5/4 “não tem ritmo”. Embora exemplos de metro 
de cinco batidas tenham aparecido ao longo de tôda a história da 
música ocidental, mesmo profissionais podem ter dificuldades com 
ela. Na noite de abertura do balé Daplme e C/oe, de Ravel, que contém 
longas passagens em 5/4, os dançarinos só conseguiram manter o 
tempo contando alto o nome do empresário: “Ser-ge Dia-ghi-lev, 
Ser-ge Dia-ghi-lev.” O metro de sete batidas é ainda mais desafiador.

A maioria dos ocidentais tem tantos problemas com os metros 
prolongados que até mesmo alguns musicólogos já os declararam 
incompreensíveis. Mas boa parte do mundo se delicia com a comple
xidade métrica. De fato, no Ocidente, anomalia é a ausência de metro 
complexo. Onde quer que a música enfatize o metro complexo, as pessoas 
comuns aprendem a percebê-lo, e também até ao metro cumulativo, que 
alterna, digamos, grupos de três com os de quatro batidas.

Um desafio perceptual ainda maior é colocado pela polirritmia. 
Esta poderia ser chamada, com maior exatidão, de “polimetria”, já 
que ocorre quando se toca mais de um metro de cada vez. Pode haver 
três batidas numa voz e duas batidas em outra, ou quatro batidas 
para três, ou treze para seis. Qualquer combinação é possível, e 
qualquer número de metros pode ser combinado. A abertura deste 
capítulo descreve quatro metros simultâneos no toque dos tambores 
africanos. A Figura 5.2 mostra alguns exemplos.

A polirritmia faz o cérebro trabalhar dobrado, exigindo mais 
atenção do que os simples metros encontrados na maior parte das 
músicas, com dezesseis notas ajustando-se perfeitamente em oito, oito 
na quarta parte e esta na metade, tudo ordenadamente enfileirado. 
Esse arranjo bem-feito permite ao cérebro prever facilmente se as notas 
seguintes serão a metade ou o dobro da batida subjacente. Mas, 
quando três notas cobrem quatro, numa polirritmia, distâncias ir
regulares caem entre as notas, nos dois metros. O resultado é uma 
espécie de textura temporal que exige, para ser analiticamente aten
dida, uma escuta atenta.
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Fig. 5.2. —  Exemplos de polirritmia

Tentem construir uma polirritmia. Faça sua mão esquerda bater: 
Um-dois, Um-dois. Depois, comece com a mão direita, batendo três 
vezes para cada duas da esquerda e começando as primeiras batidas 
com as mãos juntas. Conseguiu? Não se preocupe se a resposta for 
negativa. E terrivelmente difícil para o cérebro gerar os dois ritmos 
simultaneamente, mesmo quando são relacionados. Apesar de tôda 
sua habilidade, até os percussionistas africanos, em geral, têm apenas 
um ritmo para sustentar, embora precisem coordenar esse ritmo com 
outros. No Ocidente, a maioria dos músicos profissionais jamais 
aprende, de fato, a produzir polirritmias. Quando encontram uma, 
apenas ficam de olho na batuta do maestro e vão levando seu próprio 
compasso, ignorando os metros competidores dos outros instru
mentos. Mas os músicos que produzem mais de uma voz, através de 
um teclado ou de uma combinação de instrumentos de percussão, 
lutam diariamente com a polirritmia.

A polirritmia é rara na música ocidental, mas anda por aí há 
muito tempo. Encontrarão exemplos na música experimental do 
início do barroco, em Mozart e Beethoven e, especialmente, na música 
de compositores românticos, como Schumann e Brahms. Na música 
clássica, a polirritmia é, muitas vezes, empregada ornamentalmente, 
como uma espécie de calombo rítmico na estrada. Mas também 
aparecem longos trechos polirrítmicos. Há muita polirritmia no jazz, 
mas não tanta em outras partes, no Ocidente. É encontrada extensi
vamente na música tradicional do Oriente Médio, da Ásia e, acima 
de tudo, da África.
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Algumas vezes, a polirritmia é mais sutil. Em vez de duas linhas 
rítmicas, há uma mera insinuação de uma segunda. Este é o caso da 
sincopação, na qual as batidas são acentuadas à parte do padrão 
métrico regular. Acentuações afastadas das batidas são encontradas em 
tôda música. Tendemos a chamar a música de “sincopada” quando 
os tempos fracos acentuados são tão regulares que o ouvinte começa 
a esperar por eles. Em essência, as batidas sincopadas formam uma 
segunda linha rítmica, que se contrapõe à primeira, um fantasma da 
verdadeira polirritmia. Na música ocidental, a sincopação não é tão 
pronunciada em nenhuma outra parte quanto nos ritmos quebrados 
do ragtime —  “compasso em farrapos”.

Algumas vezes, a complexidade métrica é comparada com a 
complexidade harmônica. A comparação, sem dúvida, é fascinante. 
Exatamente como as escalas subdividem o espaço do diapasão, o metro 
subdivide o tempo. Muitas músicas seguem o metro simples, da 
mesma forma como a música harmonicamente pouco imaginativa se 
limita aos tons da escala diatónica. A música ritmicamente aventurosa 
desvia-se do metro monotonal, seja com o metro cumulativo, com a 
sincopação ou a polirritmia, exatamente como a música harmonica
mente aventurosa usa tons da escala cromática e hierarquias de centros 
tonais. Sob esse ponto de vista, o metro complexo é análogo à 
dissonância harmônica. A música ocidental explora mais profun
damente a dissonância harmônica, enquanto certas culturas não 
ocidentais perseguem a dissonância rítmica. Esse argumento é elegan
te e atraente. Quanto a ser verdadeiro ou não, é outra questão. 
Falaremos a respeito mais adiante, neste capítulo.

Fraseado

O fraseado não tem nada a ver com o metro. Antes de mais nada, 
seus marcadores são mais sutis. Enquanto o metro apresenta uma 
sucessão regular e altamente previsível de notas enfatizadas, o fraseado 
varia constantemente. É observado com mais facilidade na música que 
acompanha o fraseado natural das palavras de uma canção. O fraseado
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é também particularmente saliente na música instrumental que surge 
de tradições vocais. Um motivo para um compositor barroco como 
Vivaldi gozar de tanta popularidade entre aqueles que, em outros 
casos, rejeitam a música clássica, é que o fraseado de sua música é 
completamente óbvio, e então é fácil para o cérebro localizar seus 
componentes. Beethoven é mais difícil e Wagner muito mais ainda.
No começo do século XIX, o fraseado em si tornou-se tão complicado 
quanto qualquer polirritmia africana. Como o metro complexo, o 
fraseado complexo só pode ser observado por uma mente bem fami
liarizada com suas técnicas e convenções.

Quando aumenta a complexidade do fraseado, ele deixa de se 
parecer com as frases faladas. Sucessões de frases curtas e rápidas 
podem ser tecidas em texturas ondulantes. Ou muitas frases, mais 
longas, podem ser embutidas numa hierarquia extensa, tão imponente 
e tão difícil de acompanhar quanto uma frase de página inteira num 
romance de William Faulkner. Em contraste com os blocos de 
construção pequenos e um tanto quadrados do metro, o fraseado 
assume qualquer forma e tamanho. Metro é tijolo; fraseado, concreto 
despejado.

Mas, por que encarar o fraseado como uma espécie de ritmo? 
Porque, como o metro, ele também se dedica a mapear o fluxo do 
tempo, na música. Quando interrompemos o metro de uma compo
sição, acentuando, digamos, cada segunda batida, em vez de cada 
terceira, como está escrito, a composição se desintegra diante dos 
nossos ouvidos. Quando deixamos de ouvir juntas as notas relaciona
das, a composição torna-se incompreensível, embora ainda “tenha 
ritmo”, no sentido de oferecer uma batida que se pode perceber com 
facilidade. Isto demonstra que não é a batida do metro, em si, que 
torna a composição rítmica, mas sim a maneira como ela organiza a 
percepção. Da mesma forma, quando os marcadores do fraseado estão 
fôra do lugar, a música pára de fazer sentido, tão inevitavelmente como 
no caso dos contornos de um desenho superpostos às formas de outro.

Os mecanismos do fraseado são completamente diferentes dos 
mecanismos do metro. Este funciona através da previsibilidade. As
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acentuações que estabelecem o metro fazem o cérebro agrupar as notas 
da mesma maneira, repetidamente. A melodia e a harmonia precisam 
ser talhadas para se ajustarem a essas unidades de tempo. O metro é 
tirânico em sua regularidade, mas ele é seguro. Em contraste, o 
fraseado trabalha amplamente através do significado inerente do som 
que ele contém. Exatamente como uma frase falada se encerra após 
ser dito algo significativo, as frases musicais carregam uma idéia 
musical inteira. Com freqüência, essa idéia é harmônica. Cavalgando 
uma linha melódica, a harmonia vagueia por território pouco familiar, 
depois volta a um repouso momentâneo. Após ouvir essa resolução, 
o cérebro agrupa as notas precedentes, preparando-se, depois, para 
perceber a próxima progressão. Resoluções menores criam frases 
menores, que podem ser embutidas em hierarquias de outras maiores.

Para entender a importância da significação, no fraseado, con
sidere o que acontece quando o ritmo do discurso é perturbado. Em 
vez de “Quatro sucessos... e sete anos atrás... nossos pais... produzi
ram...” as palavras poderiam sair como “Quatro... sucessos e sete 
anos... atrás nossos... pais... produziram...” Torna-se imediatamente 
óbvio o que está errado, aqui. As palavras que se combinam para 
formar significados mais amplos não são faladas juntas. “Anos atrás” 
significa algo, “atrás nossos”, não. Então, quando descrevemos o ritmo 
da fala, estamos descrevendo (em parte) o corte do fluxo de palavras, 
a fim de permitir que as palavras se agrupem de forma significativa. 
O mesmo vale para os objetos musicais. A música com fraseado 
impróprio se desintegra tão inevitavelmente quanto a música tocada 
com o metro errado.

O fraseado pode ser definido por outros mecanismos, além da 
harmonia, como a alternância de instrumentos nas fronteiras da frase, 
ou o contraste da altura, textura ou alcance do diapasão. Como o 
metro, o fraseado também depende de marcadores. Pausas sutis, 
acentuações de abertura, ornatos melódicos —  tudo ajuda a anunciar 
o início de uma frase ou subfrase e o final daquela que a precedeu.

Quando um compositor escreve um fraseado magistral e os 
músicos são bem-sucedidos ao interpretá-lo, cada aspecto da música
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é unificado em seu apoio. Como resultado, o cérebro percebe uma 
série de distintas formas musicais estendendo-se através do tempo. 
Contrastando os contornos e tamanhos desses objetos, e suas posições 
no tempo e no espaço do diapasão, o compositor pode esboçar uma 
cena abstrata, como o artista plástico faz em sua tela.

Essas paisagens sônicas são completamente invisíveis para aque
les que não têm as necessárias habilidades perceptuais. O cérebro 
precisa ser bem versado nas convenções harmônicas, para reconhecer 
as fronteiras das frases. E, talvez mais importante, a memória de curto 
prazo deve ter habilidade suficiente para guardar, durante muitos 
segundos, complexos dispositivos musicais, até que todos os compo
nentes de uma cena estejam em seus lugares. O ouvido não pode voltar 
para notas passadas, a fim de lhes dar uma segunda olhada. A memória 
é a tela da música.

A medida que as paisagens musicais se desenvolvem, elas se 
elevam para a escala de forma musical. A palavra “forma” é usada, 
freqüentemente, em referência a receitas estruturais. Por exemplo, 
muitas músicas —  tanto clássicas quanto populares —  ajustam-se a 
uma forma AABA, na qual um tema é apresentado, durante certo 
número de compassos, como a seção A, repetido e desenvolvido na 
seção B, contrastado com um segundo tema na seção C, e a tensão 
entre os dois é resolvida na seção D. Algumas receitas determinam 
que sejam feitas mudanças de acordes específicos, no curso de um 
número preciso de compassos. Isso acontece, de fato, com o blues, 
que tem três grupos de quatro compassos, seguindo uma progressão 
harmônica prescrita. Receitas estruturais desse tipo proporcionam aos 
compositores uma moldura para organizarem os rigores da composi
ção. Boa parte da maior música da História foi escrita atendendo a 
tais especificações. E também um oceano de lixo superficial, sem a 
menor criatividade.

A palavra “forma” é usada, ainda, em referência ao fraseado de 
escala muito grande. Quando o metro é elaborado de forma complexa, 
ele se aproxima rapidamente dos limites da perceptibilidade. Um 
padrão métrico de vários níveis, abrangendo um minuto inteiro, iria
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até muito além da capacidade de carga da memória de curto prazo, já 
que nossos cérebros têm pouco talento para lembrar gradações de 
intensidade. Mas há o caso contrário, de frases formadas por aspectos 
da música que nossos cérebros lembram bem, inclusive melodias 
inteiras e transições harmônicas. Então, o fraseado pode ser construído 
para compor paisagens que abrangem todo um movimento sinfônico. 
É preciso boa memória musical para entender uma paisagem assim e 
uma mente musical absolutamente extraordinária para criá-la.

Em todos os ramos do esforço cognitivo, nosso maior elogio é 
reservado para trabalhos que constroem as hierarquias mais profun
das. Quando esses trabalhos são teorias científicas, eles explicam o 
mundo de forma mais abrangente do que outros, menores. Quando 
são trabalhos de erudição, buscam as causas primeiras. E, quando são 
obras de arte, mostram-nos relações muito mais profundas do que, 
normalmente, somos capazes de perceber. Na música, o fraseado é 
que mais avança através do tempo, no sentido de abarcar as relações 
mais profundas. Assim, mais que a complexidade métrica, o fraseado 
e a forma engenhosos é que são louvados como o apogeu da compo
sição musical.

Apesar disso, a música que enfatiza o ritmo do fraseado ainda 
exige uma boa dose do ritmo do metro. Em quase tôda a música, é 
inestimável o papel do metro no agrupamento de curtas sucessões de 
notas. Um motivo é que as durações das notas isoladas, como as 
afinações dos seus diapasões, raramente são tocadas de forma perfeita. 
Os instrumentos musicais são desajeitados demais para que os músicos 
consigam tocá-los à perfeição. Mas o metro categoriza as durações das 
notas, de modo que encontramos uma agradável uniformidade nas 
que ouvimos. Da mesma forma como percebemos qualquer diapasão 
próximo do fá sustenido como um caso ilustrativo do fá sustenido, 
qualquer duração próxima de um quarto de nota é considerada caso 
ilustrativo desse quarto de nota. Essas categorizações fornecem os 
blocos de construção para as estruturas rítmicas maiores do fraseado.

Para entender melhor a interação do metro com o fraseado, 
vamos voltar ao exemplo de A Pantera Cor-de-rosa, que analisamos
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em capítulos anteriores. Essa melodia revela um impulso brincalhão. 
As pesspas mal conseguem conter-se, quando a cantam. Mas acompa
nhar a batida subjacente não é particularmente fácil. O poder rítmico 
está muito mais no fraseado que no metro. A Figura 5.3 traz um 
diagrama das articulações rítmicas desse tema.

As primeiras quatro barras de compasso formam uma única 
frase, construída com um contorno melódico que, como vimos no 
Capítulo 3, descreve basicamente a elevação e queda de uma escala 
em mi menor. Essa frase constitui uma unidade de percepção com
pleta, de alto nível, modelada por muitas forças. É definida por um 
arco melódico que começa e termina na mesma nota mais baixa. É 
definida por uma transição harmônica do mi menor para a dissonância 
de alta tensão, no terceiro compasso e, depois, resolução novamente 
no mi menor. É definida pela dinâmica, como uma orquestra de jazz 
aumenta o volume, para enfatizar a dissonância e, depois, no fim da 
frase, reduz a intensidade. E é definida pela estrutura interna da frase, 
assinalada na Figura 5.1, por curtas linhas de frases encaixadas em 
outras, maiores.

Observem as hierarquias de subfrases e subsubfrases, na Figura 
5.1. A menor unidade de compreensão são os pares de notas nas duas 
primeiras barras de compasso. É muito difícil o cérebro atender 
separadamente a essas notas. Elas são ouvidas como uma unidade. 
Essas unidades se combinam numa subfrase maior, definida sobretu
do pelo contorno melódico. E estas, por sua vez, combinam-se na 
subfrase grande, que viaja para cima, aproximando-se da dissonância 
longa na terceira barra de compasso. Esta nota é fortemente acentuada 
e, em outro contexto, poderia assinalar o final de uma frase e o início

Metro reforçado------------------------►  Metro cortado por baixo
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de outra. Mas sua relativa dissonância cria tensão harmônica que exige 
resolução. Em certo sentido, a música está prendendo sua respiração; 
a frase só pode completar-se quando ela exalar. Isto acontece através 
da simples subfrase de cinco notas que leva outra vez para o centro 
tonal em mi.

Notem que essa subfrase final, onde grupos de três notas estão 
postos entre parênteses com o número três, é uma espécie de polir- 
ritmia. Os marcadores indicam que todas as três notas devem ser 
tocadas durante uma batida, em vez das habituais duas notas. A 
expectativa do ouvinte, de que sejam duas, combina-se com a realida
de de três, produzindo uma espécie de polirritmia implícita. Percep- 
tualmente, essa nuance rítmica faz a frase parecer que some de repente, 
como se a rastejante pantera pulasse e desaparecesse.

Essa polirritmia dá ao cérebro ocupação extra em cada batida e, 
assim, intensifica o esforço desse cérebro para perceber. Em outras 
partes, especialmente na primeira barra de compasso, as frases são mais 
curtas e mais dispersas, e o cérebro tem menos com o que pelejar. Tais 
variações no fluxo informativo criam suas próprias tensões e liberações 
—  uma espécie de acentuação rítmica diferente das meras variações 
de altura que, tipicamente, definem o metro.

Os compositores alcançam o efeito máximo entrelaçando as 
tensões criadas pelos vários aspectos da música. Aqui, a tensão rítmica 
aumenta na segunda barra de compasso, depois culmina na tensão da 
repentina dissonância, na terceira barra, uma dissonância que se torna 
mais poderosa por sua posição, no cume efetivo do contorno melódi
co. Todas as três forças estão corporificadas pelos mesmos tons e, 
assim, apresentam uma experiência musical inconsútil. O ouvinte não 
tem nenhuma idéia de que está sendo aguilhoado, a partir de várias 
direções, ao mesmo tempo.

Notem que a Figura 5.3 mal chega a mostrar um vestígio do 
pam-pam-pam-pam métrico, tão comum na música popular. Com 
aprendizagem clássica, Mancini subjuga firmemente o metro ao fra
seado. É verdade que as notas acentuadas das duas primeiras barras de 
compasso caem bem em cima da batida. Mas nem tôda batida é tocada
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e não há repetição suficiente para estabelecer uma forte expectativa do 
metro.

Em vez disso, Mancini, cuidadosamente, corta por baixo a 
pulsação métrica, na terceira e quarta barras de compasso, fazendo o 
possível para evitar acentuações. Após acentuar a dissonância longa 
no início da terceira barra, ele a leva até a crucial meia batida desse 
compasso, de forma que ela fica sem acentuação, e só então ele começa 
a descida melódica, através das cinco notas da subfrase final. O que é 
mais importante, a melodia chega ao mi final exatamente antes do 
início da quarta barra de compasso e, assim, desprende-se também 
desse importante tempo forte.

Através desses artifícios, Mancini impede o ouvinte de cortar sua 
elaborada frase de quatro barras de compasso e reduzi-la a subunidades 
métricas niveladas. Quando suas subfrases combinam-se com a batida 
subjacente, como nos primeiros dois compassos, Mancini enfatiza o 
metro. Quando não se combinam, ele corta o metro por baixo. Em 
qualquer dos dois casos, sua focalização é no fraseado prolongado, na 
construção de objetos musicais de grande escala, que lhe permitam 
induzir percepções musicais em grande escala.

O Presente Perceptual

Neurologicamente, existe um mundo de diferenças entre perce
ber um padrão métrico de dois segundos e perceber formas em larga 
escala, abrangendo vários minutos. O metro se desdobra “diante dos 
nossos ouvidos”; sua compreensão exige pouco mais do que atenção. 
A forma se dá a conhecer através de um tipo de descoberta intelectual 
que exige memória musical bem desenvolvida para fragmentos musi
cais ininterruptos por longos períodos. Duas idéias de tempo muito 
diferentes trabalham aqui: uma perceptual e a outra analítica. Mas 
usamos a palavra “tempo” indiscriminadamente, como se a experiên
cia de um minuto equivalesse a sessenta experiências de um segundo. 
Precisamos examinar com mais atenção o que queremos dizer com 
“tempo”, para entender como o ritmo lhe confere ordem.



Uma idéia familiar do tempo está na ponta das nossas línguas: 
uma única dimensão que se estende para a frente e para trás, até a 
eternidade, sendo cada instante um ponto de duração infinitamente 
curta. Imprensado entre o passado e o futuro está algo chamado “o 
presente”, onde ocorre a experiência, inclusive a de ouvir música. 
Embora nossa vida inteira seja no presente (porque até as lembranças 
e expectativas são aí experimentadas), não podemos realmente pôr o 
dedo nesse momento que chamamos de “agora”. Afinal, não temos 
sensores para o tempo, como temos para a luz ou para o som. Não há, 
aí, nada para sentir. A experiência psicológica do tempo surge, em vez 
disso, da percepção que o sistema nervoso tem de suas próprias 
interações com o mundo. O tempo psicológico é a experiência de ter 
experiência.

Enquanto filósofos e físicos discutem interminavelmente a na
tureza absoluta do tempo, os neuropsicólogos assumem uma visão 
mais pragmática. Para eles, é tolice falar de um presente infinitesimal, de 
um presente que, na verdade, não está absolutamente aí. Trabalho de 
laboratório mostra que, quando os acontecimentos se dão de forma 
extremamente rápida, ou extremamente lenta, o sistema nervoso deixa 
de senti-los. Sejam quais forem as verdades que os instrumentos do físico 
ou as deduções do filósofo possam trazer, o “presente”, para o psicólogo, 
tem uma extensão finita, que se pode medir. É o mínimo tempo que se 
leva para sentir, perceber e categorizar, e é ditado pela velocidade de 
estimulação dos neurônios.

Chama-se a essa duração de presente perceptual. Sua definição 
clássica foi dada pelo filósofo americano William James, um século 
atrás: “O presente praticamente conhecido não é nenhum gume de 
faca, mas uma espécie de lombada, com uma largura própria, sobre a 
qual nos empoleiramos e de onde olhamos para duas direções no 
tempo. 3

Qual é, exatamente, a largura dessa lombada? Quanto tempo 
demora para a experiência imediata desaparecer? Os cálculos variam 
muito, desde meio segundo até dez, e a maioria dos psicólogos 
concorda que o presente perceptual varia constantemente de extensão,
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abrangendo, em média, entre dois e dez segundos. Estimativa tão 
ampla sugere que o termo significa coisas diferentes, que temos muito 
pouca noção comum do que queremos dizer com a palavra “agora”.

Mas “agora” é quando experimentamos a música. Com um 
presente perceptual de apenas dois segundos, há pouco tempo para 
captar diretamente grande coisa de uma composição. Testemunha
mos apenas cerca de um por cento de uma canção de três minutos, 
depois seguimos para a próxima percentagem (ou, mais corretamente, 
ela vem em nossa direção). Nossa visão de composições mais longas é 
ainda mais estreita —  talvez só cinco por cento de um movimento 
sinfônico.

Felizmente, nossa experiência subjetiva da música não parece em 
absoluto tão limitada. Quando ouvimos com atenção, é como se 
passagens longas se apresentassem inteiras aos nossos ouvidos. Mas se 
trata de uma ilusão perpetrada pelas irmãs gêmeas memória e anteci
pação. A memória lembra o que se passou e a antecipação pressagia o 
que está para chegar, especialmente notas afastadas apenas uma ou 
duas batidas. Trabalhando juntas, a memória e a antecipação mantêm 
uma espécie de mapa, parcial e imperfeito, da composição que passa 
à nossa frente. (No Capítulo 6, veremos a natureza da memória e da 
antecipação e como os dois fenômenos são intimamente relaciona
dos.)

Quando sentimos que experimentamos integralmente longas 
passagens de música, não é porque a passagem inteira reverbere no 
córtex auditivo, mas sim porque relações profundas já haviam sido 
observadas na música e nossos cérebros continuam a experimentar a 
lembrança dessas relações. Ao mesmo tempo, nossos cérebros usam 
sua compreensão do estilo musical para imaginar as notas que estão 
prestes a chegar.

As antecipações musicais também se baseiam em escutas ante
riores de um trabalho particular. De fato, algumas músicas são tão 
complexas que precisam ser ouvidas várias vezes, antes de podermos 
escutá-las adequadamente —  ou seja, até que o cérebro aprenda uma 
composição suficientemente bem para saber a que características
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atender, guardar na memória e antecipar, a fim de modelar as relações 
profundas dessa composição. Todos conhecemos a experiência de nos 
prepararmos interiormente para um clímax musical grandioso, para 
que ele nos comova da forma mais profunda. Assim, uma composição 
que, inicialmente, parece desinteressante, mais tarde pode mostrar-se 
irresistível.

É tentador pensar no presente perceptual como uma espécie de 
tempo de reverberação neurológica para os dados sensoriais que 
chegam. Você ouve a batida de um tambor e, em seguida, durante 
alguns momentos, essa batida de tambor continua com você, mesmo 
que desapareça rapidamente, como o campo passando por uma janela 
de trem. Mas o cérebro não é câmara de ressonância. Os objetos de 
percepção só são prolongados automaticamente por tempo muito 
curto. N a visão, uma pós-imagem demora-se por apenas um quarto 
de segundo (um fenômeno apelidado memória icônica). Ouvir é 
ainda menos duradouro, e os sons, tipicamente, demoram-se por um 
mero oitavo de segundo (memória ecóica) Esses fenômenos são 
relativamente raros fôra dos laboratórios de pesquisas, porque só 
ocorrem quando uma visão ou som não é imediatamente seguido por 
outro que o expulse do nosso mecanismo perceptual.

Em vez de encarar o presente perceptual como unidade de tempo 
medido, reverberatório ou não, deveríamos considerá-lo um breve 
espaço de concepção. Nossos cérebros entendem a sensação que chega 
e localizam quantidades familiares: pássaros, árvores ou nuvens, quan
do olhamos para o mundo, trinados, arpejos ou mudanças de acordes, 
quando ouvimos música. Os cérebros fazem o melhor que podem para 
detectar relações entre tais observações, descobrindo pássaros ani
nhados em árvores sombreadas por nuvens, ou um trinado torcendo 
um arpejo, para fazê-lo entrar em nova tonalidade.

O  número de possíveis conexões entre observações cresce expo
nencialmente, à medida que mais observações são recolhidas. Há três 
conexões potenciais entre três objetos, mas quarenta e cinco entre dez 
objetos. Então, o cérebro fica facilmente assoberbado. Uma coisa é 
lembrar milhares de observações, na memória de longo prazo, e
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convocar uma delas de cada vez. Outra, bem diferente, é fazer um 
malabarismo com até dez observações ao mesmo tempo. Isto deve ser 
tão verdadeiro para música quanto para qualquer outra coisa.

As pesquisas confirmaram que, normalmente, lidamos apenas 
com cerca de sete observações, em qualquer momento dado, com uma 
variação de duas, para mais ou para menos. Esta parece ser a capaci
dade conceituai de nossas mentes conscientes. Mentes muito inteligentes 
podem lidar com umas poucas observações a mais do que o fazem as 
mentes menos hábeis. Mas o grande poder intelectual surge através 
da agregação de muitas observações em apenas algumas, isoladas e 
poderosas, e não com a manipulação simultânea de dezenas de 
observações. Exatamente como todos nós, Einstein ponderava apenas 
sobre sete observações, ao mesmo tempo; mas a complexidade dessas 
observações devia ser de deixar qualquer cabeça perplexa. Como veremos 
no capítulo seguinte, o mesmo era verdadeiro com relação a Mozart.

E fácil localizar, no cotidiano, essa limitação conceituai. Por 
exemplo, se você, alguma vez, já transcreveu uma fala gravada em fita, 
sabe como é difícil lembrar mais do que as palavras ditas durante 
alguns segundos. Tipicamente, podemos lidar apenas com cerca de 
sete palavras de cada vez, sem contar palavras que servem de marca
dores, como o e era. Para guardar na mente extensões mais longas, 
você precisa esforçar-se para lembrar os significados das frases curtas, 
em vez dos sons das palavras individuais, dessa forma construindo 
observações maiores. Da mesma maneira, você descobrirá que muitos 
problemas do cérebro são difíceis de solucionar pelo fato de forçarem 
a pessoa a entrar num encadeamento lógico que gera mais de sete 
observações para serem seguidas. Como malabaristas com objetos 
demais para equilibrar, começamos a deixar as bolas caírem. Deve 
haver limitações parecidas quanto ao número de objetos musicais que 
podemos seguir. Se um cérebro não tem treinamento musical sufi
ciente para reduzir rapidamente as notas que chegam a cerca de sete 
eventos (ou menos), não será capaz de entender o que ouve. O “agora” 
musical desabará, deixando apenas fragmentos de compreensão e, 
sobretudo, ruído.
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Em suma, o presente perceptual é mais um fragmento de 
concepção do que propriamente um fragmento de tempo. É a unidade 
a partir da qual nossos cérebros devoram o mundo. Nossa impressão 
é de que a experiência nos chega de maneira uniforme, minuto a 
minuto, de modo que o momento “presente” se funde com o seguinte, 
numa cadeia interminável. Mas o tempo psicológico flui, na verdade, 
através de minúsculas arrancadas e paradas, enquanto nossas mentes 
reúnem observações e, depois, fazem uma pausa para deduzir suas 
relações. Embora as observações individuais possam sair rapidamente 
da consciência, nossas mentes mantêm subcorrentes de relações abs
tratas que se movem lentamente durante períodos mais longos, des- 
dobrando-se como uma espécie de paisagem temporal.

Resolução Temporal

Embora o alcance do presente perceptual varie, ele só pode ser 
mais ou menos longo ou curto. Uma cadeia de acontecimentos que 
chegue lentamente tende a esticar o presente perceptual. Mas os 
objetos perceptuais individuais podem desaparecer antes que che
guem os relacionados, cortando a habilidade do cérebro para detectar 
relações entre eles. Então, uma cadeia de acontecimentos musicais 
pode fluir tão devagar a ponto de ser ininteligível, embora os mesmos 
acontecimentos, caso chegassem mais rápido, fossem com facilidade 
entendidos. Pesquisas mostraram que até os músicos profissionais 
deixam de reconhecer composições bem conhecidas, se forem tocadas 
de forma extremamente lenta (mantendo-se o diapasão adequado).

Inversamente, um fluxo rápido de acontecimentos pode ultra
passar a marcha das habilidades de processamento do cérebro. Quan
do uma tela gigantesca de Rubens é reproduzida num livro de arte, 
são preservados todos os conteúdos do pintor. A pessoa, praticamente, 
ainda vê a mesma pintura que veria se estivesse embasbacada, cabeça 
esticada, para vê-la lá em cima, no Louvre. Embora com uma redução 
de escala de quarenta para um, o sátiro ainda persegue a ninfa, 
enquanto Zeus observa, aprovadoramente. Mas, se você ouvisse uma
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sinfonia de Mozart tocada quarenta vezes mais rápido que o normal, 
escutaria apenas um rugido e um guincho. Mesmo em apenas duas 
vezes a velocidade habitual, grande parte da sinfonia seria apenas quase 
ruído.

A comparação entre pintura e música não é justa, claro. Os olhos 
da pessoa são livres para examinar, mais ou menos na mesma veloci
dade, tanto o Rubens original quanto sua reprodução. Mas a música 
sempre estabelece sua própria marcha de observação. Quando a 
velocidade é duplicada, o cérebro tem o dobro para fazer, no mesmo 
período de tempo.

É mais fácil observar os limites do processamento auditivo em 
nossa percepção das notas individuais. Avaliações feitas em laboratório 
indicam que nosso sistema auditivo pode lidar facilmente com sons 
muito rápidos. Só precisamos ouvir um ruído por um milésimo de 
segundo para registrá-lo conscientemente. E somos capazes de detectar 
a separação entre dois sons mesmo quando estão divididos por tempo 
tão mínimo quanto dois milésimos de segundo.

Mas sentir o som é muito mais fácil do que identificar seus vários 
aspectos. Só começamos a detectar o diapasão após treze milésimos 
de segundo. Em torno de cem milésimos (um décimo de segundo), 
começamos a captar o timbre. A percepção do timbre consome parti
cularmente tempo, porque demora alguns momentos para serem 
tocadas as primeiras mudanças dos sons harmônicos de um instrumento 
e são essas mudanças, em grande medida, que definem o timbre.

Essas limitações da velocidade perceptual significam que as notas 
só podem chegar até nós com rapidez se formos capazes de distingui- 
las. A famosa Valsa Minúscula, de Chopin, é facilmente entendida ao 
ser tocada em sessenta segundos, mas em trinta segundos ela começa 
a perder a nitidez, transformando-se em ruído. Claro, os músicos 
algumas vezes desfiam as notas com uma rapidez que vai além de sua 
inteligibilidade individual, como acontece quando um pianista ou 
harpista toca um glissando (movimento impetuoso sobre muitas teclas 
ou cordas). Mas o resultado é um único som, texturizado, não uma 
sucessão de tons que se possa observar individualmente.
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Encontramos limitações parecidas em nossa percepção da fala. 
Como acontece com o timbre dos tons musicais, identificamos as 
consoantes da fala em cerca de um décimo de segundo. As consoantes 
combinam-se com as vogais e há muitas superposições para que apenas 
algumas palavras sejam acomodadas no espaço de um segundo. Temos 
problemas para acompanhá-las, quando as palavras chegam muito 
depressa. Algumas vezes, os comediantes nos divertem duplicando a 
velocidade natural da fala e, com isso, levando-nos rapidamente à 
exaustão. Então, o ritmo da fala é limitado, tanto pela velocidade 
perceptual quanto por nossa habilidade para mover rapidamente a 
boca e a laringe.

A análise das relações profundas em geral consome mais tempo 
que uma análise das relações superficiais, e isto ocorre tanto no caso 
da música quanto no da fala. Em parte, isso acontece por causa da 
demora para chegarem todas as informações pertinentes às relações 
profundas. Mas também parece que as relações mais profundas são 
inerentemente difíceis de observar.

Isso pode valer até mesmo para a percepção básica. Enquanto 
uma lacuna de dois milésimos de segundo é o bastante para nos 
permitir saber que ouvimos dois sons e não um, precisamos de uma 
lacuna com dez vezes a mesma duração para poder dizer que som veio 
primeiro. Vocês podem pensar que a ordem de chegada seria evidente 
a partir do simples fato da sucessão. Mas sentir não é perceber. O 
cérebro entende o mundo modelando-o e, para isso, precisa de tempo 
para isolar os sons, objetivá-los, categorizá-los. Só então pode o 
cérebro construir relações de ordem superior entre os sons, mapeando 
os que chegaram primeiro, ou os mais altos, ou os de diapasão mais 
elevado.

Muitos ouvintes queixam-se de que as elaboradas fugas de Bach 
passam voando, rápido demais para se poder acompanhá-las. Ouvi
mos prontamente cada nota, intervalo e acorde. Mas os padrões ou 
relações entre eles vêm com rapidez excessiva, pelo menos para o 
ouvido sem prática, que fica sem poder acompanhá-los. Novamente, 
aqui, há um paralelismo com a percepção da fala. Não temos problema
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para levar adiante a leitura de um romance policial, mas não dá para 
ler com a mesma rapidez a leitura, digamos, da Crítica da razão pura, 
de Kant.

Tempo
E isso nos leva à marcha do fluxo da música, seu tempo (do latim 

tempus). Talvez nenhum aspecto do desempenho musical provoque 
tanta discórdia. Os solistas discutem com os maestros sobre o tempo 
adequado. Os estudantes discutem com os professores. Músicos de 
conjuntos discutem entre si. E os críticos de música discutem com 
todo mundo. O mais notável nesse conflito é que ele surge, freqüen- 
temente, por causa de diferenças que não passam de pequenas frações 
do tempo total. Algumas vezes, tôda a personalidade de uma compo
sição pode ser alterada por uma mudança de dez por cento no tempo.

O tempo importa porque a mecânica da percepção musical é 
extraordinariamente sensível à marcha em que as estruturas musicais 
são apresentadas ao cérebro. Todos os aspectos da percepção da 
música —  tons individuais, timbre, agrupamentos, relação harmônica 
—  dependem da velocidade da apresentação. Quando a música é 
tocada rapidamente, podemos perder detalhes. Mas, quando é tocada 
lentamente, o alcance do presente perceptual diminui e talvez deixe
mos de perceber agrupamentos de melodia, harmonia e metro.

O tempo não pode ser medido apenas contando-se o número 
de notas que passam a cada segundo. É o número de vezes em que a 
atenção se renova que estabelece a batida subjacente. Isto significa que 
o tempo, geralmente, é determinado por acentos métricos. Quando 
cada segunda nota é acentuada, o tempo parece mais rápido do que 
se o acento cai na quarta nota, embora o mesmo número de notas 
passe por nossos ouvidos.

O tempo e o ritmo têm relações muito próximas. Padrões de 
metro e fraseado determinam como são subdivididas as passagens 
musicais e, conseqüentemente, a rapidez com que a música parece 
fluir. As famosas gravações de Toscanini regendo Mozart parecem

■ .
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passar velozmente, mas a batida verdadeira é mais lenta do que em 
interpretações que, comparativamente, parecem lentas. A diferença é 
que Toscanini tirava das orquestras um som limpo, altamente articu
lado, fazendo chover em cima do ouvinte detalhes que chamavam a 
atenção, de modo que sua mente ficava mais ocupada, não menos.

Quando a pessoa observa um trem passar vagarosamente por 
uma estação, vê todas as suas janelas. Mas, quando o trem passa 
voando, só é possível ver um borrão dos vagões individuais. Confron
tado com mais informações do que é capaz de processar, o cérebro 
afasta os detalhes, formando agrupamentos perceptuais maiores do 
que faria se as informações fossem apresentadas mais lentamente. A 
prioridade é dada ao quadro geral.

O mesmo acontece com a percepção da música. Em certa 
velocidade de apresentação, os objetos musicais deixam de ser obser
vados com suas partes e passam a ser percebidos como texturas. Mas 
todos os detalhes podem continuar a ser experimentados, em baixos 
níveis perceptuais. O córtex auditivo primário ainda reconhece cada 
som individual. Mas os níveis analíticos mais elevados estão ocupados 
demais com estruturas maiores e não têm tempo para modelar relações 
entre pequenos elementos. Os detalhes continuam a existir na expe
riência da pessoa, mas não profundamente. Então, temos consciência 
dos elaborados padrões de um toque de tambor, mas, um momento 
depois, já não podemos relatá-los. O cérebro não modelou as relações 
entre as batidas de tambor, então não tem base alguma para sua 
reconstrução. Porém, sem a lembrança de tais relações, não pode haver 
comparação com o que se segue, nenhum desenvolvimento, nenhuma 
modelagem de relações mais profundas. O detalhe é reduzido a orna
mento. Assim, tocada rápido demais, uma peça pode ser destruída.

Idealmente, um cérebro trabalhando no máximo de sua capaci
dade poderia lidar com um aumento de dez por cento de informações 
(para a música, um aumento de dez por cento no tempo), mas 
atenderia a apenas 90 por cento dos detalhes correspondentes. A 
música, porém, é estruturada em hierarquias, e o mesmo ocorre com 
sua percepção. Quando o fluxo de informações, em qualquer nível da



hierarquia, excede os poderes de processamento do cérebro, pode 
haver uma repentina mudança na percepção, em direção às estruturas 
maiores. Isso acontece o tempo inteiro, no desempenho musical. Um 
pianista pode tocar um turbilhonante estudo de Chopin de forma 
relativamente lenta, e ouvimos escadas de notas individuais. Mas, se 
aumentar só um pouquinho o tempo, o aspecto do estudo será 
bruscamente transformado. Notas anteriormente atendidas de forma 
individual, agora se fundem em contornos nos quais a atenção é 
atraída apenas para cumes e vales. Fisicamente, o estudo se acelera. 
Perceptualmente, retarda-se.

O tempo flutua sempre, mesmo em músicas metricamente 
rígidas, como a marcha ou a polca. Até certo ponto, essas flutuações 
são atribuíveis a fatores técnicos. Os músicos tendem a diminuir a 
velocidade quando o andamento fica difícil, pois nenhum intérprete 
consegue, por um período longo, segurar a música num tempo 
perfeitamente constante, mesmo quando as notas são fáceis. Mas a 
maioria das flutuações no tempo são feitas de modo intencional. A 
música, simplesmente, não soa correta sem elas.

A importância das mudanças de tempo é atestada pela infeliz 
história do metrônomo.5 O primeiro metrônomo conhecido foi 
descrito inicialmente em 1696. Seu desafortunado inventor, um 
sujeito chamado Étienne Loulié, só ganhou zombarias, em troca dos 
seus esforços. Numa era em que os músicos estavam sempre de 
viagem, o metrônomo de Loulié era tão grande que precisava de uma 
junta de cavalos para transportá-lo de um lado para outro, numa 
carroça. E de que adiantava aquilo, de qualquer jeito? Era uma época 
em que se escrevia a maioria das músicas para uma ocasião específica, 
havendo pouca expectativa de outro desempenho. Então, não adiantava 
registrar o tempo adequado de uma composição, ainda mais porque o 
compositor, freqüentemente, fazia também o papel de maestro. Na
queles dias, eram raras até orientações escritas referentes ao tempo.

Mas, um século depois, em 1816, no início da Revolução 
Industrial, Johann Maelzel fez o primeiro metrônomo do tipo a que 
estamos acostumados. Agora, os compositores reagiram com entusias
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mo. Êles se haviam tornado heróis culturais e sua música era tocada 
em tôda parte, sem o benefício de sua orientação. Sem demora, 
marcações de metrônomo entraram em tudo, tanto no novo quanto 
no velho. O idoso Antonio Salieri (injustamente acusado de ter 
destruído Mozart) acrescentou marcações de metrônomo à música de 
Haydn e Mozart, como ele os ouvira regê-la. Jamais, outra vez, haveria 
confusão quanto ao tempo adequado!

E, então, deu tudo errado. Beethoven foi uma das primeiras 
vítimas da mania do metrônomo. Êle parabenizou Maelzel por sua 
invenção e renunciou aos ambíguos nomes italianos para os tempos 
(é allegro? con brio? allegro con brio?). Depois, pôs mãos à obra, 
afixando marcadores de metrônomo em suas composições, inclusive 
em todas as nove sinfonias. Depois de marcar a nona, esqueceu o local, 
em seu apartamento notoriamente desarrumado, onde tinha guarda
do o manuscrito. Resmungando, ele marcou, mais tarde, uma segunda 
partitura, e então redescobriu a primeira. Entre as duas versões, eram 
poucas as marcações para metrônomo que combinavam. Desanima
do, Beethoven lamentou: “Abaixo os metrônomos! Quem tem intui
ção, não precisa deles; e quem não tem, também não adianta usá-los 
—  de qualquer jeito, vai atrapalhar a orquestra inteira.”6 Beethoven 
não estava sozinho. Certa vez, Wagner queixou-se do tempo com um 
maestro e a resposta foi que a marcação era do próprio Wagner. E, 
neste século, Stravinsky, Elgar e outros gravaram suas próprias músicas 
em tempos diferentes das marcações do metrônomo.

Muitos motivos foram apresentados para essas discrepâncias: 
uma mudança na maneira de pensar, mudanças de estados de espírito 
em dias diferentes, falhas de audição, incompetência do maestro. 
Muitas marcações de metrônomo são verdadeiramente difíceis de 
explicar, particularmente as de Beethoven. Mas um motivo para a 
volubilidade dos compositores deve ser que nenhum tempo poderia 
otimizar a percepção de todas as passagens de uma peça. Um an
damento rápido mantém uma das partes vibrando, mas mascara as 
belas harmonias da seguinte, transmitindo-as para o ouvinte de forma 
tão rápida que atrapalha seu acompanhamento. Mas tornar o tempo
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mais lento, a fim de favorecer a segunda passagem, pode fazer a 
primeira seguir aos tropeços. Os músicos aceleram e desaceleram de 
acordo. Mas, fazer isso é violar a série de antecipações estabelecidas 
pelo metro. Então, as flutuações do tempo devem ser poucas e 
graduais. Uma característica do bom compositor é a habilidade para 
combinar tudo que escreve com o tempo predominante, de forma 
consistente.

Embora o tempo varie dentro de um desempenho, pesquisas 
mostraram que a duração total de uma peça, em diferentes interpreta
ções, é notavelmente constante. Os conjuntos, freqüentemente, apresen
tam desvios de apenas segundos, em desempenhos com anos de distância. 
Essas descobertas confirmam pesquisas demonstrando a precisão da 
memória para tempos específicos, qualidade que se estende até para 
os não músicos que cantam, casualmente, suas melodias favoritas.

Além das mudanças de tempo que ocorrem entre uma passagem 
e outra, há uma prática geral de retardar o tempo nos começos e fins 
das frases. O tempo da linguagem falada também flutua assim, em 
parte para permitir que se respire. (Analisaremos desvios de tempo 
menores, “expressivos”, no Capítulo 10.)

Significativamente, a maioria dos movimentos físicos também 
começa e termina de forma mais ou menos lenta. Observe a si mesmo 
caminhando de um lado para outro, em sua casa. Não há abosoluta- 
mente nada de metronômico em seus movimentos. Quando você 
atravessa uma sala e sai, sua marcha aumenta de velocidade e, depois, 
torna-se mais lenta, quando você passa pela porta, talvez com um 
momento de hesitação, antes de tornar a ganhar rapidez, no corredor. 
Você anda mais depressa ao se aproximar de um lance de escada, 
bombeando quantidade maior de energia quando se esforça ao máxi
mo, em sua subida e, depois, discretamente, relaxando um pouqui
nho, antes de retomar sua marcha e cruzar o patamar, em cima.

Os músicos, corretamente, chamam a essa atividade de “orgâni
ca”, porque caracteriza os movimentos dos organismos vivos. Apenas 
as máquinas dão partida e param bruscamente, com uma atividade 
que chamamos de “robótica”. Esses movimentos nos parecem errados
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não apenas quando os fazemos, mas também quando os observamos. 
Um pianista que toca metronomicamente também se movimenta 
metronomicamente. Só vê-lo já nos adverte que nossos ouvidos seriam 
mais felizes em outro lugar.

Interessante é que, quando nos movimentamos pelo mundo, 
mantemos um senso subjetivo de constante movimento. Mas a cons
tância não está tanto na velocidade do movimento e sim no nível de 
dificuldade do movimento. Se você ligasse um metrônomo para uma 
velocidade média e, depois, se movimentasse de acordo com ele, em 
passo de marcha, arrastaria os pés no centro da sala, mas retardaria ao 
máximo a caminhada nos cantos, lutaria para manter o tempo em 
elevação ao subir um lance de escadas, mas desceria aos tropeções. No 
fim do dia, estaria com uma porção de machucaduras, demonstrando 
a diferença entre ritmo e batida.

Os inícios e paradas lentos não são, de forma alguma, universais 
na música. Mas nós os encontramos no mundo inteiro e são comuns 
demais para serem atribuídos apenas ao estilo. Por que os preferimos? 
Uma possibilidade (a ser analisada mais detalhadamente no Capítulo 
10) é que, de alguma forma, experimentamos a música em nossos 
músculos, então a música deve seguir a lógica do movimento físico. 
Outra possibilidade é que nossos sistemas auditivos precisem de mais 
tempo no início de uma passagem, para observar sua harmonia e 
metro e, assim, estabelecer previsões das notas que estão por vir. 
Inversamente, é provável que necessitemos de tempo extra, no fim de 
uma passagem, para realizar uma integração final dos dispositivos 
musicais ainda não resolvidos. Como já vimos, o fraseado é, normal
mente, precedido e seguido por pausas que servem para marcar as 
fronteiras das frases e também abrem espaço para operações de ma
nutenção perceptual.

Origens do Rirmo

Afirma-se, freqüentemente, que o ritmo é o aspecto mais “natu
ral” da música, que chega à música a partir das pulsações do nosso
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corpo. Trata-se de uma dessas observações do tipo “a terra é achatada”, 
ao mesmo tempo gritantemente óbvia e gritantemente errada.

Uma idéia, defendida durante séculos, é a de que o ritmo se 
fundamenta nas pulsações. No Renascimento, acreditava-se que as 
notas mais curtas da música (muito mais longas que as de hoje) eram 
ditadas pelas pulsações. Na verdade, o “tempo normal” (tempo gius- 
co7), para o qual grande parte da música barroca foi escrita —  76 a 80 
batidas por minuto — , corresponde perfeitamente à média das pul
sações. Mas as pesquisas sugerem que se trata de mera coincidência. 
Os músicos com média de pulsações mais alta não mostram nenhuma 
tendência a adotar tempos mais rápidos, e a considerável variação, de 
um momento para outro, na pulsação de um músico, não tem 
nenhuma relação com as mudanças no tempo do desempenho. Ten
tativas de ligar a pulsação musical à velocidade da respiração não 
alcançaram maior êxito.

Outro ponto de vista foi o de que a pulsação surge de rotinas 
motoras incorporadas, como caminhar, ou a investida sexual. Há boa 
quantidade de automatismo em tais movimentos, que surgem, em 
parte, de mecanismos antigos da medula espinhal, e assim indicam 
um “primitivismo” que gostamos de associar com a batida musical. 
Interessante é que parecemos ter uma espécie de memória primai para 
as pulsações corporais. Por exemplo, um recém-nascido aquieta-se 
mais facilmente ao ser balançado para cima e para baixo com a mesma 
velocidade com que sua mãe caminhava e que ele sentia, enquanto 
estava no útero. Apesar disso, como acontece com a pulsação e a 
respiração, não há nenhuma prova de que a música se mantenha fiel 
aos ritmos de movimentos corporais particulares. Se houvesse, músi
cos baixos tenderiam a tocar mais depressa que os altos, pois movi
mentam as pernas mais rápido, ao caminharem.

Maiores provas vêm da psicologia evolucionária. Se a habilidade 
rítmica nasce de processos biológicos simples, até mesmo as crianças 
deveriam ser bem-dotadas. Mas o verdadeiro é exatamente o oposto. 
Embora os recém-nascidos de apenas alguns meses possam discernir 
mudanças rítmicas, eles só começam ase movimentar acompanhando
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ritmos com a idade de dois anos e meio, e só demonstram alguma 
precisão em seus movimentos ao atingirem os seis anos.8 Quando se toca 
música para crianças em idade pré-escolar e se pede que batam o ritmo, 
elas produzem, freqüentemente, uma batida firme mas sem nenhuma 
relação com a música, alegremente inconscientes da incompatibilida
de. Outras crianças mudam constantemente o tempo, algumas vezes 
alcançando, por curtos períodos, a batida adequada, mas de forma 
inteiramente casual. Algumas batem mais depressa, quando a música fica 
mais alta, e mais devagar, quando o volume é abaixado. Claramente, 
é preciso muita aprendizagem para produzir uma batida “primitiva”.

Se os teóricos do ritmo lessem Platão, talvez não nos desorientas
sem quanto às origens do ritmo. Platão viu que, embora nossos corpos 
sejam muito parecidos com os dos animais, nós mostramos muito 
mais atividade rítmica e exercemos um controle muito maior sobre o 
ritmo, em tudo o que fazemos. Êle observou que “o ritmo vem da mente 
e não do corpo”.9 Como vimos, o ritmo tem a ver com agrupamento, 
com reunião dos conteúdos do mundo em conjuntos discerníveis. E 
inerente a todos os tipos de cognição, não apenas à música.

Mas, como poderia o ritmo surgir de um cérebro? Não há dúvida 
de que o cérebro, sob certos aspectos, é rítmico. Considerem as “ondas 
cerebrais” , representadas no eletroencefalograma (EEG) como linhas 
retorcidas. Embora casuais, as ondas cerebrais são essencialmente 
rítmicas, e padrões diferentes surgem de distintas partes do cérebro. 
Mas, também aqui, as pesquisas não mostram nenhuma correlação 
simples entre as ondas cerebrais e a pulsação da música que está sendo 
experimentada.

Há, porém, alguns chamados relógios corporais, embutidos em 
nosso cérebro, e que programam vários ciclos biológicos, mais nota
velmente para o sono e o período de vigília. A maioria desses relógios 
é regulada para durações que seriam inúteis no caso da música e que, 
de qualquer forma, são inflexíveis. Mas, recentemente, os cientistas 
parecem ter identificado um tipo de relógio diferente, apelidado 
relógio dos intervalos, que pode fabricar uma ampla gama de pulsa
ções. Sondagens cerebrais indicam que ele emprega três estruturas

197



cerebrais, que analisaremos nos próximos capítulos. Uma delas é a dos 
gânglios basais, uma massa de neurônios que se estende sob o córtex 
e é importante na iniciação das intenções que precedem o movimento 
corporal. Os lobos frontais são outro elemento, pois restringem a 
atividade dos gânglios basais e assim estabelecem, possivelmente, a 
velocidade da pulsação. O elo final são dois minúsculos núcleos chama
dos substantia nigra, decisivos para o funcionamento adequado dos 
gânglios basais. Seu mau funcionamento leva aos tremores da doença 
de Parkinson, uma moléstia de considerável interesse musical, que 
examinaremos no Capítulo 10. Grande parte da invalidez causada pela 
doença de Parkinson surge de sutis erros de cronometragem dos movi
mentos. Significativamente, em experiências que requerem que as pes
soas lembrem, por curto espaço de tempo, a velocidade das pulsações, 
voluntários normais podem facilmente acompanhar duas velocidades, 
enquanto os pacientes da doença de Parkinson só conseguem lidar 
com uma. Então, o relógio dos intervalos, ou algum mecanismo 
parecido, é candidato provável a fonte biológica do ritmo musical.10

Se a cadência propulsora vem dos nossos cérebros e não dos corpos, 
por que tantas pessoas tendem a bater com os pés, estalar os dedos ou 
sair dançando, ao ouvir uma melodia favorita? Sem dúvida, o ritmo 
está presente, de alguma forma, em nossos braços, pernas e torso.

Examinando essa questão, um ponto importante é que falamos 
de “braços, pernas e torso” num sentido não “do corpo”, mas “do 
cérebro”. Todas as sensações dos nossos membros e os comandos que 
emitimos para eles são mediados pelo córtex cerebral. Destrua-se o 
córtex e, do ponto de vista cerebral, o membro efetivamente pára de 
existir. Então, quando encontramos ritmo “no corpo”, uma parte do 
cérebro está, simplesmente, observando as atividades de outra parte 
do cérebro, embora indiretamente.

Considere o seguinte: quando você tenta lembrar um rosto, traz 
para sua mente imagens mentais visuais. Quando lhe pedem para 
lembrar o som que faz um elefante, você produz um fragmento de 
imagem auditiva. Mas, qual o aspecto, ou o som, do tempo? Não 
temos nenhum sensor para o tempo e nosso cérebro carece de uma
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faculdade inerente para imaginar seqüências temporais. Então, quan
do o cérebro precisa entender a música estabelecendo uma série de 
expectativas temporais, uma maneira como ele pode representá-las é 
usando as bem desenvolvidas imagens mentais anestésicas do corpo. 
Como o som musical, os movimentos do corpo desdobram-se através 
do tempo e então as sensações musculares são um meio apropriado 
para representar padrões rítmicos.

Fazemos algo bem parecido ao tentarmos lembrar um número 
de telefone por alguns instantes, até podermos anotá-lo. A maioria de 
nós não consegue criar uma imagem visual do número no olho da 
mente nem a imagem auditiva do número falado, no ouvido da mente, 
então dizemos o número em voz alta, repetidas vezes, movimentando 
a garganta, o maxilar, a língua, os lábios. Ninguém alegaria que a 
linguagem “vem do” aparelho vocal. Ela, claramente, origina-se no 
cérebro. Simplesmente, usamos o sistema motor do cérebro como 
meio para perpetuar uma idéia, até não precisarmos mais dela.

O cinestésico não é o único meio através do qual podemos 
representar o ritmo. É, na verdade, um meio pobre de representar 
rápidos padrões temporais, como um metralhar de tambores. Nossos 
corpos movem-se de maneira lenta demais para acompanhá-los, e as 
expectativas cinestésicas que controlam nosso sistema motor não 
conseguem ir atrás. As imagens mentais auditivas são um meio melhor 
para tais padrões, embora —  como veremos no próximo capítulo —  
a maioria dos cérebros não esteja à altura da tarefa.

Quando as pessoas insistem que o ritmo vem do corpo, elas se 
referem, na verdade, ao prazer que obtêm representando o ritmo em 
seu sistema motor. A maneira como esse prazer surge é questão di
ferente de como surge o ritmo em si, e trataremos dela no capítulo 
final deste livro.

Dominância do Ritmo no Cérebro Esquerdo

Vimos que a percepção básica dos intervalos harmônicos está 
sediada (na maioria das pessoas) no córtex auditivo do cérebro direito.
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Lembrem-se do que foi dito no Capítulo 3 sobre o fato de que as 
melodias são mais bem percebidas quando apresentadas ao ouvido 
esquerdo, sendo, portanto, canalizadas predominantemente para o 
cérebro direito. O inverso é verdadeiro, no caso dos modelos rítmicos, 
que são percebidos com mais precisão ao entrarem no ouvido direito 
e, conseqüentemente, no hemisfério esquerdo.

Dados obtidos através de diversos tipos de experiências confir
mam a idéia de que a percepção rítmica e a harmônica são favorecidas 
em lados diferentes do cérebro. Uma indicação nesse sentido vem das 
baterias de testes usados para avaliar as habilidades musicais in
dividuais. Há muito tempo está claro que as habilidades se agrupam 
em duas categorias: uma para a tonalidade e a outra para o ritmo, e 
que os dois tipos de habilidade têm pouca correlação. Isto não deveria, 
de forma alguma, surpreender os músicos, pois eles encontram, 
freqüentemente, indivíduos brilhantes, do ponto de vista da harmo
nia, mas ineptos, por completo, em termos de ritmo, ou vice-versa. 
Claro, a aprendizagem desempenha um papel em qualquer habilida
de. Mas esses resultados de testes também valem para pessoas sem 
nenhuma instrução formal.

Outra indicação vem de certo tipo de “gênio” 11 musical, músicos 
de notável habilidade natural e retardados mentais (falaremos deles 
no Capítulo 7). Um desses gênios ouve uma peça uma única vez, ou 
apenas umas poucas vezes e, depois, é capaz de tocá-la de ouvido; 
freqüentemente, lembrará a peça anos depois, mesmo sem a tocar uma 
única vez nesse meio tempo. Essas pessoas têm um ouvido aguçado 
para a harmonia e são sempre dotadas do diapasão perfeito. Mas, 
apesar dessas habilidades, geralmente têm um senso pobre do ritmo. 
Mesmo seus movimentos físicos tendem a ser desajeitados. Significa- 
tivamente, lesões do lado esquerdo do cérebro parecem estar no núcleo 
da síndrome do “gênio”, exatamente como seria de se esperar sendo 
a habilidade rítmica centralizada nesse local.

Maiores provas da lateralização do ritmo na esquerda são forne
cidas pela habilidade desigual das duas mãos, ao baterem os ritmos. 
Na maioria das pessoas, a mão direita é, em grande medida, controlada
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pelo cérebro esquerdo, e a mão esquerda pelo cérebro direito. Se o 
cérebro esquerdo mostra mais talento rítmico, então assim deverá ser 
a mão direita. E é o caso, de fato. Quando leigos em música são 
solicitados a produzir padrões rítmicos, a maioria pode bater um 
padrão com a mão direita enquanto, simultaneamente, bate uma pulsa
ção metronômica com a esquerda. Mas poucas pessoas são capazes de 
fazer o contrário, passando a tarefa mais difícil para a mão esquerda e, 
conseqüentemente, para o cérebro direito. Isto é verdadeiro até no caso 
dos indivíduos canhotos, desde que apresentem a típica lateralização 
do cérebro (em muitos canhotos, a lateralização é invertida). Então, 
a vantagem rítmica não pode ser atribuída apenas à coordenação 
superior de uma mão.

A idéia de uma divisão entre esquerda e direita, para o ritmo e 
a harmonia é, sem dúvida, atraente. Parece apoiar a idéia popular de 
personalidades com predominância do cérebro esquerdo ou direito. 
Mas a questão não é assim tão simples.

Em capítulos anteriores, vimos como lesões nos centros auditi
vos do cérebro direito podem eliminar a percepção da harmonia e da 
melodia. Se a habilidade rítmica é, da mesma forma, lateralizada no 
hemisfério oposto, então uma lesão similar no cérebro esquerdo 
deveria prejudicar gravemente a habilidade rítmica. Mas, falando-se 
de maneira geral, isto não ocorre. É verdade que as lesões no córtex 
auditivo secundário do cérebro esquerdo podem interferir imensa
mente na capacidade para reproduzir padrões métricos. Mas as lesões 
no cérebro esquerdo não apagam a habilidade rítmica no mesmo grau 
em que as lesões no cérebro direito podem apagar a habilidade 
harmônica. Na verdade, as capacidades rítmicas básicas podem ser 
preservadas, mesmo quando todo o hemisfério esquerdo fica tempo
rariamente incapacitado, por uma aplicação de anestesia (sódio ami- 
tal) feita através de uma artéria no pescoço.

Claramente, a capacidade rítmica é muito menos localizada do 
que a harmônica. Isto significa que os estudos realizados sobre os 
efeitos das lesões cerebrais no ritmo são sempre difíceis de comparar 
e interpretar. Não apenas a natureza exata da lesão é, freqüentemente,
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desconhecida, mas a definição de “ritmo” varia de um estudo para 
outro. Provavelmente, a função rítmica é tão espalhada no cérebro e 
mostra tamanha capacidade de recuperação, no caso de lesões cere
brais, devido ao fato de que o tempo é um fator que influi em todos 
os tipos de cognição; já a harmonia, ao contrário, é uma qualidade 
apenas da audição.

Guerras de Ritmo

O fato de que o ritmo surge da compreensão, e não da pulsação, 
ou do movimento ou, ainda, de neurônios pulsantes, deixou-nos livres 
para desenvolvê-lo nas diversas formas que analisamos neste capítulo, 
inclusive nos metros de números ímpares, na sincopação, metros 
cumulativos, polirritmia e nas hierarquias prolongadas do fraseado.

A música clássica nem sempre foi assim. A música européia 
atravessou um período de tumultuosa experimentação, durante o 
Renascimento tardio, um tempo de metros incomuns e polirritmia 
floreada. Estas inovações surgiram, em parte, como uma reação ao 
empanturramento com a música polifônica vocal anterior, na qual as 
acentuações fôra de sincronia, em vozes também fôra de sincronia, 
produziam uma confusão rítmica geral. Mas o metro aprimorado foi 
abandonado, depois do Renascimento, embora não houvesse ne
nhuma volta à polifonia tradicional. Na época de Mozart e Haydn, 
quase tudo era escrito num tempo monotonal 3/4 e 4/4, com um 
precioso toque de sincopação e polirritmia. Só no século XX o centro 
das atenções se voltou para o metro.

Por que os compositores clássicos deixaram de lado invenções 
rítmicas anteriores? A resposta parece estar na crescente obsessão pela 
harmonia. Quando o uso da escala temperada se difundiu, no século 
XVIII, os compositores ficaram tão entusiasmados com a harmonia 
como exploradores num continente recém-descoberto. Pela primeira 
vez, sua música podia vaguear livremente através de tonalidades 
remotas e, assim, prolongar idéias harmônicas. Os compositores 
deliciaram-se em erigir edifícios harmônicos cada vez maiores, abran
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gendo vários minutos. Em tôda parte havia tratados escritos sobre a 
teoria da harmonia; dificilmente se escrevia algo sobre o ritmo.

Mas, na verdade, o negligenciado foi apenas o metro. O ritmo 
da frase e a forma em larga escala desenvolveram-se firmemente em 
direção às pulsações dificílimas das sinfonias de Beethoven, e foram 
ainda além. Quando se aproximou o fim do século XIX, quase todos 
os caminhos possíveis de desenvolvimento musical haviam sido ex
plorados: uma extraordinária harmonia em todas as escalas, as mais 
variadas espécies de desenvolvimento melódico, forma de âmbito 
livre, intermináveis experimentações com o timbre e a dinâmica. Mas, 
com o metro, nada.

Como a maioria dos compositores empregava ocasionalmente o 
metro complexo e a polirritmia, não se poderia dizer que não dispu
nham da técnica exigida. Êles, simplesmente, não queriam esses 
truques em sua música. Talvez o motivo fosse a necessidade de 
eventuais escolhas básicas entre a complexidade métrica e a comple
xidade harmônica. Quanto mais a harmonia se desvia do seu centro 
tonal, mais exige reforço rítmico. Como já vimos, os centros tonais 
são reforçados enfatizando-se certas notas, e isto é mais efetivamente 
alcançado fazendo essas notas coincidirem com fortes batidas rítmicas. 
Mas o metro e a sincopação complexos tornam essas batidas menos 
previsíveis e, assim, menos poderosas, o que dificulta ainda mais a 
construção de harmonias de longo alcance. Em essência, os composi
tores tiveram de decidir entre desenvolver a dissonância harmônica 
ou desenvolver a dissonância métrica. Escolheram a harmonia.

Pode-se alegar que essa decisão não foi arbitrária, que a harmo
nia, basicamente, tem mais potencial musical que o metro. Este ponto 
de vista fundamenta-se na idéia de que a harmonia, mais que o metro, 
pode ser encaixada no presente perceptual. A harmonia chega em 
paralelo (para usar jargão de computador). Da cóclea ao córtex 
auditivo, nossos cérebros são desenhados para ouvir tons simultâneos 
e para descobrir, instantaneamente, relações entre eles. O metro, por 
outro lado, é basicamente um fenômeno serial. As batidas chegam 
uma por uma e vão sendo integradas, em um ou dois segundos, num
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padrão métrico. Mas, nesse mesmo tempo, uma progressão harmôni
ca inteira pode desdobrar-se —  uma estrutura musical muito mais 
aprimorada que um simples padrão métrico, cuja complexidade é 
análoga à de um acorde único. Uma transformação métrica igualmen
te complexa requereria muitos segundos para ser tôda tocada e, com 
isso, seria empurrada para muito além das fronteiras do presente 
perceptual. Perderia a proximidade e faria pesadas exigências à me
mória de curto prazo, para ser percebida. Segundo essa argumentação, 
os cérebros têm naturalmente mais facilidade para a harmonia e, 
assim, o desenvolvimento harmônico pode ser levado mais longe que 
o do metro, antes de chegar aos limites da compreensão.

Desde a virada do século vem ocorrendo na música ocidental 
uma reação contra a simplicidade métrica. Todo compositor de maior 
importância fez experiências com dispositivos rítmicos. Mas ninguém 
sabe exatamente o que pensar dos resultados, já que todos os outros 
aspectos da música também foram virados de cabeça para baixo. O 
compositor francês Arthur Honegger escreveu:

Eu mesmo continuo muito cético, quanto a esses refina
mentos rítmicos. Não têm nenhum significado, a não ser 
no papel. Não são sentidos pelo ouvinte. ...Depois de um 
desempenho da Sinfonia em Três Movimentos, de Stra- 
vinsky, todos os músicos da orquestra comentaram: “Não  
se tem tempo para ouvir ou avaliar. Fica-se ocupado demais 
contando oito notas. ”12

Mas compositores recentes, às vezes trabalhando com a harmonia 
tonal tradicional, têm encontrado ocasionalmente uma solução con
ciliatória, na qual a excitação da dissonância métrica vive em simbiose 
com uma predileção pela linha longa e a estrutura ampla (tentem, por 
exemplo, partes da ópera de John Adams, Nixon na China, de 1987). 
Mas essas conciliações são poucas e afastadas entre si.

Num programa de televisão, dois conjuntos foram postos em 
posições contrárias, num palco, tocando por turnos.13 De um lado,
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Seiji Ozawa regia uma orquestra sinfônica que interpretava trechos 
escolhidos de O  Quebra-nozes. Do lado oposto, uma banda de jazz, 
comandada por Wynton Marsalis, tocava uma versão jazzística das 
mesmas peças, composta por Duke Ellington. A diferença nos movi
mentos feitos pelos dois regentes dizia mais sobre teoria rítmica do 
que mil tratados. Ozawa fazia longos e lentos movimentos com o 
corpo inteiro, combinando as longas frases de Tchaikovsky; só uma 
discreta sacudidela com a batuta marcava o metro indiscernível da 
música. Em contraste, Marsalis dava golpes curtos e metronômicos, 
que o envolviam da cabeça aos pés, iniciando várias marcações de 
compasso antes de os músicos começarem. Ellington encheu a música 
de um metro vivo, mas cortou em tiras as frases de Tchaikovsky, 
estreitando a atenção do ouvinte. Embora o concerto, em grande 
medida, se realizasse num espírito ecumênico, só serviu para mostrar 
até que ponto os dois tipos de ritmo estão em guerra.

Guerras de ritmo. De um lado, devotos do metro protestam, 
dizendo que a música artística foi privada de tôda uma dimensão, 
roubando-se ao ouvinte um tipo de prazer rítmico que, para muitos, 
tornou-se o esteio da música. Do outro lado, os devotos da música 
clássica queixam-se de que a obsessão com a batida banaliza tudo que 
toca, apelando, como a comida gordurosa, para nossos instintos mais 
baixos. Onde um lado vê acerto nos padrões métricos, o outro encontra 
um metrônomo de idiota, uma incessante algazarra que não faz mais 
sentido artístico do que desenhar em papel quadriculado. Onde um 
lado encontra a suprema felicidade musical na arquitetura da forma 
ampla, o outro lado se queixa de estéril superintelectualização.

Enquanto a música popular ocidental inunda o mundo, levando 
a reboque baterias de sintetizadores e gigantescos alto-falantes de baixa 
freqüência, a vantagem, agora, está com os que celebram o metro (em 
geral, de maneira banal). Entusiastas da frase e da forma, ou apenas 
de uma melodia antiquada, freqüentemente são encontrados enco
lhidos, com os dedos nos ouvidos, tendo como único consolo refletir 
sobre uma tradição que durou séculos e sobreviveu a ataques maiores. 
A guerra está longe de acabar.
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6
Do sorn...
...ao tom...

. . .à  melodia...
...à harmonia...

...ao ritmo...

...ã composição...

MAL VESTIDA E ALQUEBRADA, com uma expressão abjeta 
no rosto, Rosemary Brown1 caminhava penosamente pelas ruas 

miseráveis do seu bairro, ao sul de Londres. Uma mulher de meia-ida
de lutando para sustentar seus dois filhos com uma pensão de viúva e 
um emprego de meio turno numa cantina de escola. A vida de 
Rosemary seria sombria, não fosse seu extraordinário círculo de 
amizades. Era amiga íntima de Stravinsky, Rachmaninoff e Debussy; 
também de Brahms, Liszt, Chopin, Schumann, Beethoven e Mozart; 
e, ainda, de Bach e Handel.

O fato de alguns dos companheiros de Rosemary estarem mortos 
há mais de dois séculos não era obstáculo algum. Ela explicava que 
era chriaudiente, capaz de projetar sua escuta para mundos distantes, 
exatamente como os videntes podem projetar sua visão. De caneta em 
punho, Rosemary anotava ditados de centenas de trabalhos, de um 
verdadeiro Who’s Who de grandes compositores, composições que 
foram publicadas, apresentadas e gravadas, durante uma rápida voga, 
no início dos anos 70.
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Rosemary nem sempre andou em tão boa companhia. Nascida 
na miséria, era a filha mais nova de uma família grande e decidida
mente pouco musical. Apenas as interpretações amadorísticas de sua 
mãe, de açucaradas melodias românticas, batucadas num castigado 
piano quebrado, deram a Rosemary uma sugestão das possibilidades 
da música. Mas, de alguma forma, a música se tornou sua obsessão.

Foi quando contraiu uma poliomielite leve, em criança (“Fre- 
qüentemente, andei com um pé no outro mundo”, disse), que o 
fantasma de Franz Liszt aproximou-se dela, pela primeira vez, e lhe 
explicou que teria um trabalho importante para fazer. As aulas de 
piano começaram alguns anos depois, com Liszt manipulando suas 
mãos, “como se fossem luvas”. E, então, ela começou a escrever a 
música que Liszt e outros lhe passavam.

Apesar desses acontecimentos extraordinários, Rosemary levava 
uma vida tranqüila, modesta, sem fazer nenhum esforço para divulgar 
o que lhe acontecia. Afinal, quem acreditaria nela? Só quando uma 
conhecida sua, de um grupo de cura espiritual, perguntou-lhe o que 
tocava, foi que Rosemary explicou, calmamente: “Ah, estou inspirada 
e escrevo exatamente o que me ocorre.” Foi o fim de sua obscuridade.

Os aparentes poderes mediúnicos de Rosemary às vezes eram 
desconcertantes. Ela conversava amigavelmente com cadeiras vazias e 
fazia comentários do tipo: “O Sr. Bruckner está em pé junto de você, 
agora”, ou: “Ah, gosto muito do seu lindo concerto de violino”, 
embora o compositor jamais tivesse escrito nenhum. Suas conversas 
com os mortos eram sempre em inglês, mesmo com compositores que 
não falavam inglês algum em suas vidas (mas que, depois, talvez 
tivessem tempo para tomar aulas). Alguns eram amigos íntimos, 
outros tão distantes que Rosemary não conseguia identificá-los. T o
dos, segundo Rosemary, continuavam atarefados, compondo (menos 
Debussy, que virou pintor).

Rosemary começou a tomar seriamente seus ditados em 1965. 
Sem nenhuma instrução, de início ela achou o processo difícil e as 
primeiras partituras eram muitas vezes toscas e sem marcações para a 
dinâmica e o fraseado. Ela achava a orquestração excessiva, por causa
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da variedade de pautas, então transcrevia para o piano quase tudo que 
ouvia. Mas Liszt garantiu-lhe: “Você tem instrução suficiente para 
nossos objetivos.” Dentro de três anos, ela já anotara cerca de trezentas 
composições. Mais tarde, com ajuda externa, conseguiu gravar a 
Décima Primeira Sinfonia de Beethoven (a Décima, deixada em 
esboço quando ele morreu, aparentemente foi abandonada). Nada 
disso era absolutamente notável, segundo o ponto de vista da Psychic 
News, que declarou: “É comparável ao que centenas de outros mé
diuns fizeram —  a única diferença é que, aqui, temos alguns compo
sitores famosos envolvidos.”

Rosemary nunca aprendeu a tocar piano muito bem; sua técnica 
era restrita, sua expressão, dura. Mas, segundo todos os relatos, sua 
fluência como compositora era espantosa. Um cineasta da BBC 
contou ao biógrafo de Rosemary:

Observei o processo muitas vezes, e filmei tudo. Você deve 
saber, melhor que eu, como acontece uma composição 
normal: seguramente, jamais vi nada parecido com o pro
cesso que a Sra. Brown usa. A música, literalmente, flui 
para o papel, n um jorro con tínuo —  algum as vezes, as duas 
claves juntas; em outras, uma vindo primeiro e, depois, a 
outra. E  o tempo inteiro a Sra. Brown não pára de conver
sar: “Não tão rápido; você disse natural ou sustenido? este 
sol ou a oitava mais alta?”, etc. E  tudo sendo anotado com 
a maior rapidez com que ela é capaz de escrever.

Rosemary explicou que a comunicação com Beethoven era especial
mente fácil:

De repente, as notas começaram a vir muito depressa e 
acho que Beethoven me deu cerca de seis ou oito marcações 
de compasso da mão esquerda, uma atrás da outra. As notas 
quase se escreviam a si mesmas, então acho que, pos
sivelmente, havia algum tipo de “controle” em ação. Em 
seguida, foi a vez da mão direita.
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Mas, mesmo depois de sua morte, Ludwig ainda era uma personali
dade difícil:

É  um pouco torturante, com Beethoven, porque ele põe 
três ou quatro —  até mesmo sete, ou oito — peças fluindo 
ao mesmo tempo. Gostaria de conseguir uma peça com
pleta de cada vez mas, em vez disso, percebo que ele me 
passa uma página de uma coisa e, depois, duas de outra 
coisa, diferente.

Até que ponto o Beethoven de Rosemary Brown se parecia com 
Beethoven e seu Liszt com Liszt? Musicólogos zombaram, achando as 
peças apenas levemente características dos compositores e muito mais 
parecidas umas com as outras. Na maioria eram curtas, com uma 
tênue melodia contra tons graves invariáveis. Seu Bach não tinha 
contraponto, seu Schumann carecia de texturas espessas, seu Liszt era 
sem floreios. Por tôda parte, encontram-se harmonias amadorísticas, 
progressões desajeitadas, equilíbrio pobre e acompanhamentos ingê
nuos. Disse um crítico: “Tudo considerado, a impressão geral é de 
transcrições ou improvisações feitas por uma pianista com musicali
dade inata, mas um tanto desprovida de instrução e sem dúvida 
limitada, do ponto de vista técnico.” Não é assim, disseram seus 
admiradores, que atribuíam as limitações do seu trabalho a uma mente 
sem treinamento, incapaz de enfrentar as intimidantes complexidades 
da composição. Aquelas não eram tanto peças de Beethoven, ou de 
Liszt, mas de Beethoven-Brown e Liszt-Brown.

Na verdade, a música de Rosemary Brown era pouco melhor do 
que os esforços de milhares de estudantes de composição, que jamais 
se tornarão conhecidos. Sua notoriedade veio não de sua música, mas 
da história que ela contava. O fato de ela perceber seus derramamentos 
como clariaudiência estava bem dentro da tradição da família, porque 
sua avó alegava ter poderes mediúnicos e sua mãe reivindicava curas 
milagrosas.

Mas a música de Rosemary Brown continua quase tão misteriosa 
quanto se ela, de fato, a recebesse do além. Embora familiarizada com
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a música dos compositores cujos ditados dizia anotar, ela não tinha

suas próprias. Mas, de alguma forma, sua mente estava inundada com 
música original, num exemplo, aparentemente, de composição sub
consciente em larga escala.

como uma “musa” —  uma voz interior, que dita obras-primas aos 
compositores? Caso afirmativo, por que apenas uns poucos seres 
humanos ouvem música original em suas cabeças? Serão seus cérebros

Atualmente, poucos aceitam a antiga idéia grega de que uma

ajuda nada a explicar, exatamente, como a música surge, de repente, 
no ouvido da mente. Ainda é uma coisa mágica. E isto significa que, 
implicitamente, acreditamos mesmo em musas.

Vamos considerar a concepção popular de Mozart, recentemen-

com uma idade em que a maioria de nós luta com nossos ABCs. 
Quando ele tocava o cravo, música original fluía em torrentes por seus

chegou a hora de escrever uma ópera de três horas de duração, ora, 
ele simplesmente juntou todas as notas em sua cabeça e, depois, 
anotou tudo. Claramente, um caso de musa em ação.

Mas não entendam mal, as habilidades musicais de Mozart eram 
mesmo tão grandes quanto se ouve dizer. Êle começou a tocar o cravo

nenhuma aprendizagem e sua inteligência não era excepcional. Era 
inequivocamente reprovada em testes padronizados de habilidade 
musical e treinamento do ouvido, testes do tipo exigido para es
tudantes de composição. E mal sabia tocar peças para piano, além das

Será que Rosemary Brown era a prova viva da existência de algo

diferentes? Neste capítulo, analisaremos como a grande música é 
trazida para o mundo.

musa descia esvoaçando do Olimpo para sussurrar no ouvido das 
pessoas. É mais provável considerarmos que Rosemary Brown tinha 
alucinações quase psicóticas. Mas a mudança de terminologia não

te reforçada pelo filme Amadeus. Lá estava ele, escrevendo sinfonias

braços abaixo, deixando-o às gargalhadas, de surpresa. E, quando
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com três anos de idade e um ano depois memorizava peças em frações 
de uma hora. Com cinco anos, fez sua estréia e aos seis começou suas 
famosas turnês pela Europa, tocando à primeira vista, improvisando 
a pedido, em vários estilos e, de forma geral, exibindo-se. Não era 
simples ginástica, porque ele tocava com grande sentimento. Quando 
lhe pediam para improvisar uma “canção da raiva”, o bebezinho 
Mozart batia no cravo, num frenesi, erguendo-se de sua cadeira como 
“um possesso”.3 Por que nos surpreenderíamos então que um tal 
prodígio de talento começasse a compor aos cinco anos, escrevesse sua 
primeira sinfonia aos nove e continuasse, até se tornar um dos maiores 
entre todos os compositores? Afinal, o menino estava, claramente, 
transbordando de música.

Mas o mesmo aconteceu com centenas de outros prodígios, que 
acabaram não produzindo nada de valor. De fato, o maior prodígio 
musical da história não foi Mozart, mas o compositor francês Camille 
Saint-Saêns. Êle superou Mozart em todas as etapas, começando com 
o piano aos dois anos e meio e compondo aos três. Aos cinco, analisava 
partituras de ópera inteiras e aos dez fez sua estréia oficial nos 
concertos, oferecendo, quando lhe pediam bis, qualquer uma das 
trinta e duas sonatas de Beethoven de memória. E, enquanto Mozart 
brilhava apenas como prodígio musical, Saint-Saêns destacava-se em 
todos os tipos de aprendizagem, lendo e escrevendo aos três anos, 
fluente em latim aos sete, estudando avidamente história natural. 
Dizia-se que, com uma única leitura, ele guardava para a vida inteira 
o conteúdo de um livro, exatamente como fazia com o conteúdo de 
uma sinfonia. Ao longo de seus oitenta e seis anos inteiros, ele regeu 
brilhantemente, compôs de maneira prolífica em todas as formas, 
escreveu crítica, poesia e peças e até se dedicou, amadoristicamente, à 
astronomia e à arqueologia. Era uma perfeita nota 10 em todos os 
talentos observáveis.

Mas acabou fracassando. Todos esperavam que Saint-Saêns 
compusesse música tão grande quanto a de Mozart. Mas ele não o fez, 
apesar de ter passado a vida inteira tentando. Sua música, em grande 
parte, caiu na obscuridade, com ocasionais desempenhos de sua
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Sinfonia para Órgão e ressurgimentos de sua ópera Sansão e Dalila. 
Hoje, Saint-Saëns é mais lembrado pelos majestosos esforços de O 
Cisne, do seu Carnaval dos Animais, um obsessivo canto de cisne de 
um prodigioso talento que, de alguma forma, deu errado.

Como pôde isso ocorrer? Aparentemente, todas essas qualidades 
que parecem inspiradas por uma musa não são suficientes —  mesmo 
uma compreensão sem esforço das estruturas musicais acoplada com 
uma memória vigorosa e um entusiasmo pelas novas idéias. Talvez a 
verdadeira musa esteja numa qualidade mais sutil, que faltava a 
Saint-Saëns (e a muitos prodígios menores).

Isso nos faz lembrar o exemplo mais supreendente que se co
nhece de uma grande promessa não cumprida: Felix Mendelssohn. 
Como Mozart e Saint-Saëns, ele foi um prodígio fantástico, inter
pretando e compondo com espantosa precocidade e destacando-se em 
habilidades acadêmicas. O mais notável de tudo, duas composições 
datando de sua adolescência —  o Octeto para Cordas, escrita aos 
dezesseis anos, e a música eventual para Sonho de uma Noite de Verão, 
escrita com dezessete —  são hoje incluídas entre as obras-primas da 
história. Embora haja poucos outros exemplos de grande música vinda 
de uma mente adolescente (lembramos as canções de Schubert), 
ninguém, nem mesmo o cintilante Amadeus, escreveu obras de tal 
alcance e complexidade numa idade tão precoce. Ali estava um rapaz 
que, claramente, tinha a musa, seja ela o que for.

E, então, ele a perdeu.

Mendelssohn continuou gozando de uma carreira de fabuloso 
sucesso, como compositor e regente. Em seu tempo, muitos o enca
ravam como um digno sucessor de Mozart e Beethoven. Mas os 
aplausos há muito foram diminuindo. Hoje, Mendelssohn é ampla
mente encarado como um compositor romântico do segundo escalão, 
sempre competente, mas não conseguindo chegar às alturas do seu 
gênio da juventude. Significativamente, pouco antes do abatido Men
delssohn sucumbir a um ataque cardíaco, com a idade de trinta e oito 
anos, ele comentou que seu Octeto para Cordas e o Sonho de uma 
Noite de Verão eram seus trabalhos favoritos. Em comparação, Mo-
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zart comenrou, também pouco antes de sua morte, que sua favorita 
era A Flauta Mágica, uma ópera que ele acabara de escrever. Ambos 
os julgamentos eram válidos. Mozart melhorou sem parar, Mendels
sohn melhorou e, depois, piorou.

Como poderia o deslumbrante Felix Mendelssohn ter dado tão 
errado? Ao contrário de Saint-Saëns, não pode haver dúvida de que 
ele possuía todos os talentos necessários para a grande composição. 
Tampouco experimentou uma crise ou doença que lhe roubasse seu 
dom. Aparentemente, a musa não só é rara como também volúvel.

Imagens Mentais Auditivas

Os compositores são pensadores do som e seu negócio são as 
imagens mentais auditivas. Êles manipulam os tons no ouvido da 
mente com a mesma exatidão com que os escritores manipulam as 
palavras. Compreender as imagens auditivas e sua base na memória é 
o primeiro passo para compreender como os compositores criam suas 
maravilhas.

O compositor americano Henry Cowell descreveu as imagens 
mentais auditivas sob seus melhores aspectos:

O  instrumento (musical) mais perfeito do mundo é a 
mente do compositor. Todas as qualidades de tons conce
bíveis e as belezas dos matizes, todas as harmonias e desar
monias, ou qualquer número de melodias simultâneas, 
podem ser ouvidas â vontade pelo compositor treinado; ele 
é capaz de ouvir não apenas o som de qualquer instrumento 
ou combinação de instrumentos, mas também um número 
quase infinito de sons que não podem ainda ser produzidos 
por nenhum instrumento,4

Cowell dizia que tinha imagens mentais tão vívidas e exatas que as 
preferia aos desempenhos reais, achando que estes não chegavam a 
realizar nem um décimo das intenções mais profundas do compositor.
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Essas pretensões extravagantes devem ser encaradas com reservas. 
Pesquisas mostraram que as imagens mentais raramente chegam a ser 
mais que uma frágil sombra da realidade. Então, os compositores, 
depois de jogarem com suas aptidões para as imagens mentais, vão 
imediatamente assistir a concertos.

Apesar disso, é claro que os compositores podem fazer algo com 
seus cérebros que a maioria de nós não pode. É verdade que todos 
falamos secretamente com nós mesmos, então estamos bem familia
rizados com as imagens mentais auditivas verbais. E, usando a mesma 
faculdade, podemos levar uma melodia à mente, cantando-a silencio
samente. Mas é rara a capacidade para ouvir várias vozes ao mesmo 
tempo, exatas no diapasão e no timbre. Não é de espantar que 
fiquemos encantados ao ouvirmos música num sonho. Para a maioria 
de nós, é a única experiência de imagens mentais musicais vívidas que 
algum dia chegaremos a ter.

Os compositores insistem, decididamente, que é raro eles recor
rerem às palavras, quando escrevem música. Existe pouco diálogo 
interior, tipo: “Agora, deixe-me ver... que tal a segunda inversão do 
acorde Subdominante aqui e, depois, uma suspensão e volta à tônica?” 
Os princípios da composição podem ser ensinados dessa maneira, mas 
só são realmente úteis ao se tornarem automáticos. É um pouco como 
aprender o foxtrote através de mapas dos passos; mais tarde, os mapas 
são descartados e as pernas, simplesmente, movimentam-se. E, então, 
Cowell informou: “Existe uma mera aparência de intelectualismo na 
capacidade para dirigir e governar os meteoros do som que saltam 
através da mente como fogo vulcânico, numa glória e plenitude 
inimagináveis, exceto por aqueles que os ouviram.”5

Embora os compositores estejam convencidos de que as idéias 
musicais lhes chegam dessa maneira, nem todos os psicólogos cogni
tivos aceitam a noção de que experimentamos as imagens mentais 
como uma entidade independente, passível de ser examinada como 
um quadro e explorada, em busca de novas informações. Alguns 
acreditam que as imagens são mero subproduto de processos mais 
profundos, abstratamente codificados, e a pessoa não achará numa
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imagem nada que já não conheça, sendo uma ilusão a “percepção de 
imagens. N o entanto muitos discordam, perguntando, por exemplo, 
como podemos saber se a palavra “bom’ rima com tom . Sem 
dúvida, parece que, para descobrir, “ouvimos” imagens mentais audi
tivas.

Trabalho recente com sondagens cerebrais confirmou o que há 
muito já se suspeitava: as imagens “ocorrem” em partes do cérebro 
voltadas para a percepção. O córtex visual é estimulado quando 
surgem as imagens mentais visuais e o córtex auditivo quando se trata 
de imagens mentais auditivas. Então, quando Beethoven, já surdo de 
pedra, escreveu a Nona Sinfonia, seu córtex auditivo, em certo 
sentido, ainda funcionava, “ouvia”, embora os ouvidos de Beethoven 
não mais abastecessem aquele córtex com dados sobre sons reais.

Surgem outras evidências quanto à localização cerebral das 
imagens mentais quando lesões cerebrais atingem uma fatia do córtex 
sensorial. Oliver Sacks conta a história de um pintor que, num 
acidente automobilístico de menor gravidade, perdeu, dos dois lados 
do cérebro, a minúscula extensão do córtex visual que decifra infor
mações sobre a cor. O homem, de repente, caiu num mundo preto e 
branco. O mais interessante foi que não apenas estava incapacitado 
para ver a cor, mas também não podia mais imaginá-laf

Tais observações tendem a confirmar a idéia, há muito tempo 
defendida por alguns filósofos, de que as imagens mentais são uma 
espécie de “percepção”, na ausência da sensação. Como vimos em 
capítulos anteriores, todas as percepções, exceto as mais simples, são 
atos de construção. Por exemplo, quando se olha para alguma coisa, 
os olhos fazem uma série rápida de fixações, em grande parte incons
cientes, para reunir apenas as informações de que ele precisa para 
captar “cadeira”. Essa série de fixações é altamente seletiva. Assim que 
o cérebro reúne informações suficientes para suspeitar que encontrou 
uma cadeira, ele procura apenas características específicas das cadeiras.

Isso é para dizer que o cérebro percebe por antecipação. Êle 
formula hipóteses perceptuais, depois as confirma. Do ponto de vista 
de muitos psicólogos cognitivos, as imagens mentais surgem do desdo-
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bramento desses esquemas antecipatórios na ausência de verdadeiros 
objetos percebidos. Portanto, o compositor poderia imaginar um 
arpejo desencadeando a rotina perceptual que nos permite escutá-lo.

Memória Musical
Se a origem das imagens mentais é interior, então elas devem 

surgir, em certo sentido, da memória. Os antigos gregos entenderam 
bem isso: as nove Musas eram filhas da Memória (a deusa Mnemósi- 
ne). Olhando atentamente para o espaço vazio, um compositor 
imagina a música através da convocação do seu conhecimento de 
dispositivos musicais específicos, não importa se dez segundos ou dez 
anos depois que ele os lembrou pela última vez. Isso parece implicar 
que, em última instância, a memória é a oficina do compositor. Mas 
é uma idéia que explica pouco, porque “memória” é um conceito 
complexo e ambíguo, que há muito atormenta os psicólogos.

A maioria de nós concebe a memória como o depósito do 
cérebro, um espaço vazio apinhado de fatos, rostos e números de 
telefones, com algumas dessas coisas facilmente alcançáveis, já na 
entrada, e a maioria enterrada por baixo do montão de outras coisas 
reunidas durante uma vida inteira. Alguém que “tem boa memória” 
parece ser dono de um depósito particularmente arrumado e espaçoso.

Um problema nessa concepção popular é que ela considera 
apenas lembranças de longo prazo, de acontecimentos passados. Mas 
grande parte de nossa vida mental consiste em lembranças de curto 
prazo, da experiência recente, lembranças com as quais fazemos 
malabarismos na consciência, durante alguns segundos, antes que elas 
(habitualmente) escapem para sempre. Ao contrário, as memórias de 
longo prazo são recuperáveis horas ou anos depois. Pode-se cantarolar 
uma melodia pouco depois de ouvi-la pela primeira vez, graças à 
memória de curto prazo; mas só é possível saber essa melodia após 
uma semana se ela for passada para a memória de longo prazo. A 
memória de curto prazo é concebida, algumas vezes, como “memória 
em ação”. É com a memória de curto prazo que os compositores 
experimentam, no ouvido da mente, variações num determinado
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trecho. É com a memória de longo prazo que alguns podem criar 
composições completas em suas cabeças, antes de escrevê-las.

A diferença entre a memória de curto prazo e a de longo prazo 
baseia-se na neurologia. Pesquisas mostraram que os lobos frontais 
fazem malabarismos com os conteúdos da memória de curto prazo. 
Tipicamente, apenas cerca de sete conceitos podem ser examinados 
ao mesmo tempo; se houver mais, os lobos frontais se atrapalham. Por 
outro lado, a memória de longo prazo é apoiada por um sistema 
especial que envolve os lobos temporal médio e inferior (abaixo do 
córtex auditivo) e uma estrutura imediatamente abaixo, chamada hipo
campo (Fig. 6.1). Quando o hipocampo é removido, a pessoa se torna 
incapaz de formar novas lembranças de longo prazo. Mas essa pessoa 
ainda poderá avaliar as coisas na memória de curto prazo.

Os neurocientistas nunca encontraram um lugar no cérebro 
destinado ao armazenamento de lembranças separadas. Há muito 
tempo aceita-se que não existe algo como uma “célula da vovó” —  
um neurônio único (ou nó de neurônios) que guarde as recordações 
que você tem de sua avó. Isso acontece porque o cérebro lembra as 
coisas através de sua categorização e não arquivando algum tipo de 
instantâneo fiel. Seja lá o que o cérebro encontre —  visão, som, cheiro 
ou sensação — , ele a disseca, em busca de suas relações mais profun
das, e é esta rede de relações que o cérebro guarda. Mais tarde, quando

Fig. 6.1. —  Hipocam po, crucial para a memória de longo prazo
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o cérebro relembra alguma coisa, ele evoca essas relações, para gerar 
“uma lembrança”. Isto significa que as lembranças não são propria
mente resgatadas e sim re-criadas. Lembranças individuais são proces
sos, não coisas. Muitos detalhes se perdem, nesse mecanismo, e as 
pesquisas mostraram que a memória é imprecisa e falível.

Mas há vantagens em lembrar através de categorias abstratas e 
não de instantâneos.

O que aconteceria, se tudo que a pessoa lembrasse dos violões 
estivesse corporificado na imagem visual de um deles? Um instantâneo 
da parte da frente de um violão não seria muito útil para reconhecer 
o instrumento de lado, ou de fundos, ou para compreender um violão 
despedaçado, ou um violão visto apenas parcialmente. Mas, catego
rizando os vários aspectos físicos dos violões —  as formas de suas partes 
e as relações geométricas entre essas partes — , o cérebro pode, de 
imediato, em milhões de situações, identificar um violão.

Igualmente importante, o processo de categorização reúne rela
ções parecidas encontradas em tôda a experiência do cérebro. Assim, 
o cérebro entende imediatamente que um violão é parecido com um 
violino em seu aspecto, com uma harpa na maneira como soa e com 
ambos, pela forma como pode ser tocado. Dessa maneira, todo nosso 
conhecimento se funde. Em vez de haver uma “célula da vovó”, vários 
aspectos da vovó estão codificados em muitos lugares do cérebro, todos 
misturados com aspectos parecidos de tudo mais que existe na expe
riência da pessoa. Vovó está, ao mesmo tempo, em tôda parte e em 
nenhuma. Em quase tudo que faz, o cérebro funciona através dessas 
hierarquias difusas, abstratas.

O conhecimento que um compositor tem da música é guardado 
exatamente dessa maneira categorizada, muitíssimo inter-relacionada. 
Da mesma forma como não há nenhuma célula da avó, não pode haver 
qualquer célula de Hey, Jude, ou célula do bebop, ou mesmo uma 
célula do acorde si sustenido maior. Todo o conhecimento dos 
elementos, dispositivos e estilos musicais, bem como o de peças 
inteiras, funde-se na hierarquia das categorias musicais. A natureza 
exata dessas categorias é totalmente desconhecida.
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Felizmente, não precisamos entender nossos cérebros para usá-los. 
Os compositores podem navegar na hierarquia das categorias, tirando 
idéias e combinando-as em figuras e frases musicais, cadências e compo
sições inteiras. Isto não é diferente da maneira como um contador de 
histórias sonda sua hierarquia de conhecimento do mundo, em busca 
de idéias. A hierarquia do compositor é construída a partir da experiência 
musical; a do contador de histórias, de suas experiências no mundo. Em 
ambos os casos, experiências incontáveis, de muitos anos, foram categori
zadas, para que se possa lembrá-las. O resultado é uma hierarquia flexível 
de conceitos, que pode gerar não apenas lembranças de experiências reais, 
mas também novas combinações de conceitos. E, assim, o contador de 
histórias conhece pássaros e lagartos e cria dragões; e o compositor 
conhece a música de Mozart e Wagner, e escreve La Mer.

Enquanto um compositor trabalha, apenas uma minúscula parte 
de sua hierarquia musical fica ativa, em qualquer momento dado, no 
sentido de ser conscientemente ouvida, através de imagens mentais. 
O centro da atenção do compositor muda, entrando e saindo da 
hierarquia, deslocando-se dos detalhes superficiais para partes mais 
profundas e mais abstratas de sua concepção e, depois, voltando para 
a superfície. As imagens mentais, nesses níveis mais profundos, são 
mais “sentidas” do que “ouvidas”. Aqui, torna-se indistinta a diferença 
entre imagens mentais e pensamento abstrato.

Muitas partes do cérebro trabalham, quando o circuito de 
categorização gera lembranças e novas idéias. Certos aspectos são 
localizados através do método sensorial. O córtex visual desempenha 
um papel na categorização dos objetos físicos; o córtex auditivo, na 
lembrança de sons. Algumas categorizações são feitas a partir da 
função, mais que da forma, e assim, por exemplo, quando identifica
mos ferramentas, partes do córtex motor são estimuladas ao pensar
mos na maneira como a ferramenta é usada. Embora, praticamente, 
todas as partes do cérebro, em algum sentido, possam ser consideradas 
um dispositivo de categorização, os lobos temporais desempenham 
um papel especial, ao fundirem diversas representações e prepará-las 
para a memória de longo prazo.
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Sob certos aspectos, a memória de um compositor lembra a de 
um mestre do xadrez.7 Ambos carregam uma imensa biblioteca de 
padrões, que podem ser combinados numa infinidade de maneiras, a 
fim de produzirem composições únicas, ou partidas de xadrez. E 
ambos podem lembrar longas seqüências desses padrões, recordando 
todos os acordes de uma composição, ou todos os movimentos de uma 
partida. Ambos são também famosos por suas habilidades com as 
imagens mentais, seja Mozart, compondo uma ópera em sua cabeça, 
ou Koltanowski, jogando trinta partidas ao mesmo tempo, de olhos 
vendados.

Num estudo clássico, pediram que mestres e aprendizes de 
xadrez lembrassem a disposição das peças, no meio do jogo, numa 
partida real. Descobriu-se que os mestres podiam reproduzir perfei
tamente todo o tabuleiro, após apenas alguns segundos olhando-o, 
enquanto os aprendizes só lembravam cerca de seis peças. Porém o 
mesmo número de peças foi arrumado casualmente no tabuleiro, de 
uma maneira que jamais ocorre no xadrez, e os mestres se saíram 
pouco melhor que os aprendizes.

Claramente, o mestre de xadrez não “fotografa” o tabuleiro, em 
nenhum sentido. Em vez disso, seu cérebro mapeia relações entre 
grupos de peças e, depois, relações entre esses agrupamentos, de forma 
muito parecida com a que os cérebros dos compositores agrupam 
notas, para transformá-las em acordes, e os acordes em progressões. 
Quando não se apresenta nenhuma relação significativa, num tabu
leiro reduzido à casualidade, nada há, na verdade, para o mestre 
perceber e, portanto, nada para lembrar. Mas um jogo real fornece 
uma hierarquia de padrões. Quando o mestre de xadrez reproduz 
exatamente um tabuleiro, ele não trabalha fileira por fileira, mas traça 
os padrões significativos um por um, fazendo pausas para meditar, 
nos intervalos.

As pesquisas mostram que os mestres de xadrez têm mais ou 
menos cinqüenta mil padrões na ponta da língua do seu cérebro. A 
não ser no caso dos básicos, quase não existe terminologia para 
descrever esses padrões, então é pequena a ajuda que a linguagem
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oferece para lembrá-los. Do ponto de vista do mestre do xadrez, é 
apenas “um daqueles” atacando “um daqueles”, enquanto defende 
“um daqueles” . O vocabulário que um compositor usa para se referir 
aos dispositivos musicais está na casa das dez mil palavras. A teoria 
musical dá nomes a uns poucos dispositivos —  “um quinto elevado”, 
“uma terça da Picardia” — , porém a maior parte do conhecimento 
do compositor é inteiramente informal e ele o comunica melhor pelo 
canto do que pela fala.

Significativamente, alguns compositores não vêem nenhuma 
utilidade no conhecimento formal das regras da música. Stravinsky 
alegava que só estudara as regras após empregá-las instintivamente.8 
E Rimsky-Korsakov, ao ser indicado para a Universidade de São 
Petersburgo, admitiu que nada sabia de teoria musical, embora já 
tivesse escrito inúmeras obras belas.9 Isto não deveria causar nenhuma 
surpresa. Quantas pessoas que têm o inglês como língua vernácula 
sabem alguma coisa de sua gramática? E quão fluente seria um 
estudante de inglês que, laboriosamente, raciocinasse sobre a gramá
tica de cada frase? Compor é questão de fazer, não de “pensar”.

Pesquisadores calcularam que são necessárias vinte mil horas de 
prática esforçada para adquirir o repertório de cinqüenta mil padrões 
de um mestre de xadrez. Isto representa uma semana de quarenta 
horas, durante dez anos. Da mesma forma, os musicólogos falam da 
“regra dos dez anos”, para os compositores, destacando que a maioria 
dos grandes compositores só começou a escrever música que valesse a 
pena após uma década de prática. Mozart começou a compor aos 
cinco anos e apresentou seus primeiros trabalhos de valor duradouro 
aos quinze; mas suas composições que ouvimos hoje foram escritas, 
na maioria, da metade dos seus vinte anos em diante. Talvez uma 
“regra dos vinte anos” esteja mais próxima da norma.

À primeira vista, parece notável que um cérebro possa armazenar 
cinqüenta mil dispositivos musicais, ou posições de xadrez, ou qual
quer outra coisa. Mas todos conhecemos mais ou menos cinqüenta 
mil palavras, em nossa língua vernácula, incluindo mil de nomes de 
pessoas, lugares e produtos. Da mesma forma, conhecemos facilmente
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cinqüenta mil características das ruas e prédios onde moramos. Em 
qualquer meio ambiente com o qual estejamos engajados de forma 
autêntica, nossos cérebros, simplesmente, não param de aprender 
coisas novas.

Embora a maioria dos compositores aprenda a lidar, na memória 
de curto prazo, com uma vasta biblioteca de dispositivos musicais, 
nem todos são abençoados com lembranças de longo prazo igualmen
te poderosas. Muitos podem manipular, nos ouvidos da mente, 
aprimoradas estruturas musicais, mas não conseguem, mais tarde, 
lembrar seus detalhes sem a ajuda de uma partitura. Beethoven é um 
bom exemplo. As imagens mentais que recebia, na memória de curto 
prazo, eram tão claras que lhe permitiam, mesmo já surdo, escrever 
composições novas. Mas sua memória de longo prazo era muito 
menos capaz e ele jamais ia a lugar algum sem papel e caneta. Em 
comparação, quando Felix Mendelssohn deixou a única cópia dis
ponível de sua música Sonho de uma Noite de Verão num táxi 
londrino, simplesmente foi para casa e escreveu outra vez, de memó
ria, tôda a partitura orquestral.10 O fato de Beethoven ter sido de longe 
melhor compositor mostra que uma memória de longo prazo prodi
giosa é luxo, não necessidade, para a grande composição.

A disparidade entre as habilidades da memória nos leva a outra 
importante diferenciação entre tipos de memória: semântica e epi
sódica. A memória semântica volta-se para a natureza inerente dos 
fenômenos (o “significado”), a memória episódica, para os exem
plos reais de ocorrência dos mesmos (os “episódios”). Saber que os 
sapos são viscosos é um exemplo de memória semântica; lembrar a 
ocasião em que alguém colocou um sapo em sua cama é exemplo de 
memória episódica. Da mesma maneira, a lembrança de como os 
tambores são usados na música de rock é semântica, mas lembrar 
exatamente quantos tambores foram usados numa música popular dos 
Rolling Stones é tarefa da memória episódica. A capacidade de 
lembrar uma composição inteira, nota por nota, é o paradigma da 
memória episódica, talvez o mais notável feito de memória da expe
riência humana.
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A memória semântica e a episódica estão intimamente relacio
nadas, a primeira confirmando a segunda. Mozart compunha sinfo
nias (episódios musicais) em sua cabeça entrelaçando concepções 
básicas (semântica musical). Sem uma biblioteca refinada de concep
ções lúcidas, ele ficaria sem materiais de construção para concretizar 
seus projetos. Então, todos os bons compositores têm, necessaria
mente, uma rica memória semântica para a música. O que varia é a 
habilidade para lembrar as montagens desses conceitos.

O fato de uns poucos seres humanos poderem lembrar seqüên- 
cias extremamente longas de música ou de linguagem confunde alguns 
psicólogos cognitivos. É difícil acreditar que até mesmo um cérebro 
muito inteligente possa reduzir um movimento inteiro de uma sinfo
nia a uma única idéia, superabstrata. Alguns sugeriram que, além da 
memória conceirual, temos um tipo de memória baseada (no caso da 
música, pelo menos) em imagens que parecem gravadas em fita. 
Segundo esse ponto de vista, longas seqüências podem ser lembradas 
por associação imediata, sem o encadeamento de uma hierarquia 
abstrata.

N o capítulo seguinte consideraremos alguns exemplos notáveis 
de memória musical, que parecem difíceis de explicar de alguma outra 
maneira. Mas, como veremos, as pesquisas não confirmaram a noção 
de uma memória tipo fita gravada. Em vez disso, parece que lembra
mos seqüências longas através de uma combinação das duas aborda
gens, agregando hierarquicamente grandes “nacos” de música, depois 
ligando os “nacos” numa cadeia, de modo que a experiência de um 
“naco” conduza, por associação, ao seguinte. É um pouco assim que 
percorremos uma cidade, entendendo bem o desenho das lojas ao 
longo de cada rua e conhecendo como estas estão ligadas, mas sem 
uma visão geral, abrangente.

Inspiração

Uma ampla hierarquia de conceitos musicais é equipamento 
necessário para os compositores, mas não basta. Muitos músicos são
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possuidores de uma sólida hierarquia, mas destituídos de idéias mu
sicais. Apenas uns poucos felizardos podem virar o sistema de cabeça 
para baixo e criar algo novo. De alguma forma, suas mentes segregam 
música. Wagner comparou isso com uma vaca produzindo leite; 
Saint-Saéns, com uma macieira dando frutos; Mozart (que não perdia 
a oportunidade para uma piada vulgar) com uma porca urinando.

O fenômeno das idéias musicais que chegam à mente do com
positor já inteiramente desabrochadas é chamado de inspiração. Ha
bitualmente, usamos essa palavra com o significado de motivação, 
como na frase: “As olhadas sedutoras de Mary Jo inspiraram Tom a 
escrever uma canção.” Mas, neste exemplo, a palavra mantém seu 
antigo sentido de idéias que são “sopradas para dentro” da mente da 
pessoa, vindas de fôra. Assim se inspirou o papa Gregório, em cujo 
ombro conta-se que um pássaro enviado pelo céu se empoleirou e 
cantou canções que ele registrou (sua verdadeira contribuição foi 
organizar a miscelânea dos cantos existentes e, assim, ganhar crédito 
por todos eles, que passaram a se chamar cantos gregorianos).

Há muitas histórias sobre inspiração repentina. O traço comum 
em todas elas é que a inspiração não pode ser determinada pela 
vontade, simplesmente acontece. Mozart contou que as idéias fluíam 
melhor quando ele estava sozinho: “Digamos, viajando numa car
ruagem, ou caminhando, depois de uma boa refeição, ou durante a 
noite, quando não consigo dormir.” 11 Algumas vezes, as idéias fluíam 
de sua mente como uma tempestade elétrica. Seu barbeiro queixava-se 
de que caçava Mozart pela sala, com fitas para cabelo na mão, 
enquanto Mozart corria entre o teclado e a mesa onde escrevia. Mas, 
interrogado sobre a fonte de suas idéias, Mozart só conseguiu respon
der: “De onde e como elas vêm, não sei; tampouco posso forçá-las.” 
A explicação de Beethoven foi a mesma: “Elas vêm espontaneamente.”

Quando a inspiração funciona a todo vapor, a experiência se 
torna religiosa. Depôs Handel, encontrado em prantos pelo criado, 
enquanto escrevia seu Messias inteiro, num acesso de loucura que 
durou vinte e quatro dias: “Pensei ver o céu inteiro diante de mim, e 
o próprio Senhor Deus.” 12 E Puccini: “A música dessa ópera me foi
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ditada por Deus. Fui apenas um instrumento, colocando-a no papel 
e comunicando-a ao público.”13 E Brahms: “Senti que estava sintoni
zado com o Infinito e não existe emoção comparável.”14

Embora os compositores manifestassem inúmeras vezes espanto, 
diante da brusquidão da chegada de certas idéias, a maior parte da 
inspiração ocorre de forma muito menos espetacular, no curso de um 
dia de trabalho. Repetidamente, as idéias vêm como fragmentos que 
podem ser fundidos com outros. Os ouvintes tendem a supor que as 
idéias jorram prontas na mente do compositor. Porém, muitas vezes, os 
componentes de uma idéia musical são inventados de forma indepen
dente, freqüentemente com anos de distância.

Mas todos concordam que a inspiração diminui quando o 
trabalho é negligenciado. Stravinsky comentou que

as idéias, habitualmente, me ocorrem quando estou com
pondo... Os não iniciados imaginam que se deve esperar 
inspiração, para criar. Mas se enganam. Longe de mim 
dizer que não existe isso que é chamado de inspiração; pelo 
contrário. Nós a encontramos como força propulsora em 
todo tipo de atividade humana, não sendo, de forma 
alguma, peculiar aos artistas. Mas essa força só é colocada 
em ação através de um esforço, e o esforço é o trabalho...
O  sentido musical não pode ser adquirido ou desenvolvido 
sem exercício. Em música, como em qualquer outra coisa, 
a inatividade conduz, aos poucos, á paralisia, à atrofia das 
faculdades.15

A inspiração é descrita, algumas vezes, como um aspecto da 
composição que não se pode explicar. Mas, quando as imagens 
mentais são entendidas como um processo da memória, e a memória 
como processo de categorização, a inspiração parece menos misteriosa. 
Novas categorias surgem naturalmente, quando o cérebro é desafiado 
por novas e mais amplas percepções. E uma mente ativa, impulsionada 
pelos sempre obstinados lobos frontais, pode alimentar à força o
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processo de categorização, expondo-o repeddamente a modelos per- 
ceptuais novos e desafiadores. Finalmente, concepções mais antigas 
desabam, para acomodar novas e mais poderosas. Os elos entre 
lembranças são alterados, forma-se a base para novos tipos de imagens 
mentais e surgem as novas idéias.

Os compositores são capazes de entender intuitivamente o 
mecanismo de categorização, confiando nele e cultivando-o. Avaliam 
que tudo aquilo que introduzirem no mecanismo influenciará o conjun
to de suas idéias. Assim, Beethoven explicou, certa vez, que evitava as 
óperas de Mozart para proteger sua originalidade. Alguns composito
res até aprendem a manipular o mecanismo. Brahms contou que 
costumava afastar de sua mente as pequenas inspirações certo de que 
voltariam depois como idéias musicais plenamente desenvolvidas.

Todos concordam que a inspiração não pode ser determinada 
pela vontade. O esforço só é útil no treinamento do circuito de 
categorização. Muitas das melhores idéias parecem surgir quando o 
compositor está desprevenido, caminhando pela cidade ou pelos 
bosques. Ocasionalmente, as idéias surgem nos momentos que prece
dem o sono, ou mesmo durante sonhos. Parece que hábitos de lazer 
são importantes para o sucesso de um compositor. Pessoas que trabalham 
incansavelmente tendem a sufocar a musa. Entre eles figuram nossos dois 
prodígios frustrados: Mendelssohn e Saint-Saéns.

A musa, algumas vezes, cobra um preço terrível por suas visitas: 
psicose. A maioria dos casos mais graves de doença mental, parti
cularmente a esquizofrenia, dá visões às vítimas, mas lhes rouba, 
cruelmente, a organização pessoal necessária para transformar essas 
visões em arte. Mas a síndrome maníaco-depressiva confere, algumas 
vezes, tanto idéias quanto ordem. Caracteriza-se por longos acessos de 
depressão, intercalados com semanas de exultação e ilimitada energia. 
O Coro da Aleluia corporifica o espírito de um período maníaco; foi 
escrito durante um deles. Porém a mania é um estado precário, 
caracterizado pela irritabilidade e até mesmo pela paranóia.

Os maníaco-depressivos tiram altos pontos nos testes de criati
vidade, portanto não é surpresa que muitos se tornassem criadores
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festejados. Pesquisas mostram que cerca de um terço de todos os 
grandes escritores e artistas, e metade dos poetas, mostram sintomas 
de psicose maníaco-depressiva.16 É menos comum entre os composi
tores, talvez porque a disciplina da composição é árdua demais para 
suportar seus caprichos. Mesmo assim, os psicólogos descobriram 
sintomas dessa psicose em Berlioz, Bruckner, Dowland, Elgar, Ge- 
sualdo, Glinka, Handel, Holst, Ives, de Lassus, Mahler, Mussorgsky, 
Rachmaninoff, Rossini, Schumann, Tchaikovsky e Wolf.

Um caso extremo de psicose maníaco-depressiva pode produzir 
alucinações, que talvez tomem a forma de alucinações musicais, em 
mentes treinadas para as imagens da música. Robert Schumann forneceu 
um exemplo surpreendente. O diário de sua mulher conta que ele ouvia 
“música em tôda sua glória, e com instrumentos que soavam de forma 
mais maravilhosa do que alguém já ouviu neste mundo”.17 Um amigo 
contou que Schumann “confessou um estranho fenômeno... Escutava 
interiormente peças de música maravilhosamente belas, inteiramente 
organizadas e completas! Um som que se parecia com o de metais à 
distância, sublinhado por magníficas harmonias”.18

Mas o êxtase de Schumann era acompanhado por torturas 
equivalentes. Sua mulher lembrou:

À noite, não muito tempo depois de irmos para a cama, 
Robert levantou-se e escreveu uma melodia que, disse, os 
anjos tinham cantado em seus ouvidos. Depois, tornou a se 
deitar e falou a noite inteira, num delírio, olhando fixamente 
para o teto. Ao amanhecer, os anjos se transformaram em 
demônios e cantaram música horrível, dizendo-lhe que ele 
era um pecador e que o atirariam no inferno. Êle ficou 
histérico, e gritava, angustiado, que aquelas criaturas pulavam 
em cima dele como se fossem tigres e hienas, prendendo-o 
em suas garras. Os dois médicos que vieram vê-lo apenas 
conseguiram controlá-lo,19

À medida que Schumann progressivamente se desintegrava, marchan
do para o suicídio, era às vezes atormentado por um único tom,
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ocasionalmente um intervalo, que se recusava a ir embora e o impedia 
de compor. Próximo do fim,

sua perturbação auditiva crescera a tal ponto que ele ouvia 
peças inteiras, do começo ao fim, como se fossem tocadas 
por uma orquestra completa, e o som continuava no acorde 
final até Robert voltar seus pensamentos para outra com
posição.20

Nos anjos de Schumman, temos verdadeiras musas se agitando 
sobre sua cabeça. Infelizmente, não é possível saber a qualidade da 
música que cantavam, já que ele estava por demais perturbado para 
chegar a escrevê-las. E provável que seu êxtase (e seu horror) tenha-se 
originado de uma crescente sensibilidade ao som e não ao caráter 
sublime da música que ele ouvia. É significativo que os mais admira
dos trabalhos de Schumman tenham sido escritos na mocidade, antes 
do aparecimento das alucinações.

Improviso
Uma forma mais mundana de inspiração contrasta radicalmente 

com os anjos cantores de Robert Schumann: o improviso. Schumann 
pagou caro por suas concepções; mas uma torrente constante de idéias 
musicais parece fluir firmemente e sem esforço de um Dave Brubeck 
ou um Keith Jarrett. E, assim, o improviso ocupa um lugar especial 
na imaginação popular —  a musa domada e atrelada.

Não há nada de extraordinário no improviso.21 Todos nós 
improvisamos constantemente, mas com palavras, não com tons. 
Começamos uma conversa com um determinado tema, partimos para 
observações relacionadas, fazemos digressões em torno de um subtema 
e acrescentamos momentos de vigor ou de espírito. Da mesma forma, 
um pianista de jazz começa tocando um tema, faz variações, entrelaça 
um segundo tema, acrescenta enfeites. O conversador utiliza uma hie
rarquia bem organizada de conhecimentos sobre o mundo, enquanto o 
pianista utiliza outra hierarquia bem organizada, esta de idéias musi
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cais. Num caso ou no outro, a qualidade do desempenho depende da 
profundidade e flexibilidade da hierarquia e da habilidade do executor 
para explorá-la rapidamente, num tempo real. Não se pode interromper 
uma conversa nem por trinta segundos para conceber a próxima frase. 
Continuamos a falar, pegando a melhor idéia que se apresenta e 
expressando-a com as palavras mais eloqüentes que nos vêm à cabeça.

A eloqüência verbal é difícil de alcançar. A maioria de nós já tem 
problemas suficientes para articular frases coerentes, quanto mais 
parágrafos aprimorados. A eloqüência musical traz os mesmos desa
fios. Então, a maioria dos improvisos se parece mais com a narrativa 
de uma história do que com uma conversa espontânea. O improvisa- 
dor segue uma linha de enredo, com melodias, harmonias e ritmos 
triviais, e emprega uma fórmula para repetir e desenvolver temas (no 
jazz, tipicamente, uma fórmula padronizada de trinta e duas barras de 
compasso, AABA).

Como um conto popular, a linha de enredo pode ser passada de 
geração em geração de intérpretes, como “uma cantiga”, com perso
nagens triviais (árias) reunidos em subenredos (temas), que são colo
ridos para estabelecer o tom (progressões harmônicas). O que falta são 
os detalhes da história e as palavras exatas com que será contada. A tarefa, 
tanto do contador de histórias como do improvisador, é colocar os 
detalhes no roteiro, acrescentando verrugas no nariz da feiticeira. Idéias 
novas são difíceis de encontrar, mesmo nesse nível, e freqüentemente os 
narradores recorrem a clichês. Os improvisadores fazem o mesmo.

Com um projeto desses na mão, o improvisador pode evitar a 
preocupação do compositor com a estrutura de grande e média escalas. 
Liberado dos problemas mais difíceis da composição musical, ele pode 
concentrar-se na estrutura superficial da música, trabalhando apenas 
nas margens externas da hierarquia conceituai de uma composição. E 
a mesma diferença que há entre projetar uma casa e decorar uma sala. 
Há liberdade nessa sujeição. O improvisador pode perambular para 
bem longe, sabendo exatamente para onde deve voltar. (Isto não quer 
dizer que os improvisadores não componham em níveis mais elevados. 
Mas essa parte é feita penosamente, da mesma forma que a composi
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ção comum, e depois levada ao palco, para uso imediato. Há, de fato, 
muito menos novidade num “desempenho improvisado” do que 
supõem muitos ouvintes.)

Nem todo improviso é estruturado assim. Num extremo, o 
improviso pode proceder por associação imediata, livre de qualquer 
forma preconcebida, como é o caso do “free jazz”. A estrutura profun
da está inevitavelmente ausente desse estilo, embora alguns ouvintes 
encontrem compensação na originalidade superficial. Mas, mesmo 
em seu aparente caos, o improviso “livre” é controlado. Quando o 
saxofonista Ornette Coleman faz rodopiarem seus selvagens turbilhões, 
ele trabalha a partir de um vocabulário de sons, e usa, para justapor esses 
sons, um tipo de gramática que se tornou sua linguagem musical. Gran
de parte do “novo” segue caminhos que funcionaram no passado. Como 
tôda música, em boa parte ele se destina ao consumo imediato. Não 
poderia ser de outra maneira, porque até uma mente bem preparada 
tem limites para a rapidez com que pode trabalhar.

Nos conjuntos, o improviso é particularmente coagido. Os músi
cos entram em choque, quando alteram de maneiras diferentes a harmo
nia ou o ritmo, e a recuperação é difícil. Então, os músicos só podem 
improvisar simultaneamente quando a estrutura é severamente restrita, 
como no jazz dixieland dos primeiros tempos, ou no “vale-tudo” dos 
recentes gêneros de vanguarda. Mais tipicamente, os direitos ao impro
viso são passados de um instrumento para outro, primeiro o piano, depois 
o sax, em seguida o baixo, cada qual vai aproveitando sua vez.

Como desempenho, o improviso pode ser uma maravilha — 
uma combinação de técnica física, compreensão musical e chama 
criativa. Muitos dos grandes compositores ficaram famosos por seus 
dons de improviso. Só na parte final do século XIX a tradição sumiu 
aos poucos, à medida que a estrutura musical se tornou proibitivamente 
complexa. Mas é bom notar que há poucos relatos sobre compositores 
que tenham publicado uma peça improvisada sem faltar uma nota. O 
cérebro, simplesmente, não pode gerar, de forma suficientemente rápida, 
estruturas profundas e efetivas. Em vez disso, os compositores remexem 
em seus improvisos, em busca de idéias e, depois, desenvolvem meto
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dicamente essas idéias. Para eles, improvisar num instrumento é 
apenas uma extensão dos improvisos que eles geram maciçamente, 
através de imagens mentais auditivas, o dia inteiro.

Composição ao Piano

Embora o improviso dê idéias, discute-se há muito tempo o 
trabalho dos compositores ao piano. Quase todos os grandes compo
sitores tocavam um instrumento dotado de teclado; alguns eram os 
melhores artistas do seu tempo. O piano é o instrumento ideal para 
um compositor, permitindo-lhe tocar várias vozes ao mesmo tempo 
e oferecendo-lhe um magnífico repertório para estudo e experimen
tação. Mas Schumann alertou: “Quando vocês começam a compor, 
devem fazer tudo em seu cérebro. Só toquem a peça no instrumento 
quando estiver terminada.”22 Sua preocupação era com uma possível 
supressão das imagens mentais, prejudicando a inspiração.

Também há o perigo de que as exigências físicas para tocar 
dominem e enfraqueçam a originalidade musical. Como veremos no 
próximo capítulo, os músicos trabalham através de uma hierarquia de 
movimentos estereotipados. Milhares de padrões de escalas, arpejos e 
progressões de acordes são profundamente canalizados para seus 
sistemas nervosos. Esses movimentos constituem uma espécie de 
inteligência muscular, essencial para o improviso. Mas também exer
cem uma espécie de despotismo musical, quando os padrões afirmam 
prioridade sobre qualquer coisa nova. Um grande inovador, como 
Hector Berlioz, um dos poucos compositores que não sabiam absolu
tamente tocar piano, resumiu tudo muito bem:

Quando penso no espantoso número de miseráveis luga
res-comuns aos quais o piano deu à luz, e que nunca veriam 
a luz (do dia) se seus autores se limitassem à pena e ao papel, 
sinto-me grato pelo feliz acaso que me forçou a compor 
livremente e em silêncio, livrando-me da tirania dos dedos, 
tão perigosa para o pensamento, e da fascinação que as
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sonoridades comuns sempre exercem sobre um composi- 
torP

O compositor Cari Maria von Weber concordou:

O poeta do tom, que tira dele (do piano) seu material de 
trabalho, quase sempre nasceu pobre ou está a caminho de 
entregar sua alma ao comum e ao ordinário. Pois essas 
mesmas mãos, esses malditos dedos de pianista, que as
sumem, afinal, uma espécie de independência e inteligên
cia peculiares, com a prática perpétua e o esforço para 
chegar à mestria, são estúpidos tiranos e opressores do 
impulso criador. Como é diferente o modo de trabalhar 
daquele cujo ouvido interior descobre e critica, ao mesmo 
tempo.2/1

Mas, em contraste radical, eis o comentário de Stravinsky:

O  que mais me fascinou no trabalho (decompor Petrouch- 
kaj foi que os diferentes episódios rítmicos eram ditados 
pelos próprios dedos... Os dedos não devem ser despre
zados; são grandes inspiradores e, em contato com um 
instrumento musical, dão à luz, freqüentemente, idéias 
inconscientes que, de outra forma, talvez jamais nasces
sem.25

Stravinsky descobrira o que todo bom improvisador sabe: a hierarquia 
cinestésica segundo a qual os músicos movimentam seus dedos tam
bém pode ser desenvolvida até o ponto de gerar espontaneamente 
novos padrões musicais, padrões que quase saem voando dos dedos 
do pianista. Mas parece que essa forma alternativa de inspiração é 
menos sólida e menos flexível que a inspiração provinda das imagens 
mentais auditivas.

Sejam quais forem os méritos e as desvantagens do piano, quase 
todo compositor dependeu dele. Mesmo Mozart declarou que não
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podia compor sem um teclado na sala.26 Quando Beethoven estava 
ficando surdo, mandou fazer um piano com o dobro do número de 
cordas e, mais tarde, tocava num piano sem cordas, buscando apenas 
a ajuda do instrumento no sentido de estimular as imagens mentais 
auditivas. Schumann, apesar das críticas que fez depois, encontrou no 
improviso ao piano muitas idéias para suas melhores músicas. De fato, 
quanto mais recente o compositor, mais parece ter usado um piano. 
Ravel ficou horrorizado ao ver que um estudante de composição 
trabalhava em silêncio, imaginando como poderia ele descobrir novos 
sons.27 Stravinsky chegou a dizer que era ruim compor sem um piano, 
pois o compositor precisa ouvir o que está escrevendo.28

Métodos de Trabalho
A maioria de nós imagina de formas contraditórias o trabalho 

do compositor. Por um lado, imaginamos o compositor sem fôlego, 
escrevendo uma sinfonia como se fosse ditada do céu pelo telefone. 
Por outro, visualizamos o compositor mourejando como um escravo 
em cima de uma pilha de manuscritos, acumulando correções, uma 
em cima da outra, em meio a suspiros de exasperação. Os dois pontos 
de vista são, ao mesmo tempo,-corretos e incorretos. Caracterizam em 
parte todos os compositores, e nenhum compositor inteiramente.

Mozart é o melhor exemplo conhecido de compositor fluente, 
“inspirado”. Em parte, se hoje o idolatramos, é porque fez a compo
sição parecer tão fácil, chegando ao ponto de escrever maços de 
anotações enquanto esperava sua vez no jogo de bilhar. Não há dúvida 
que sua maneira de trabalhar era mesmo essa e, em algumas ocasiões, 
ele fazia, em poucos dias, uma sinfonia inteira jorrar do seu sistema 
nervoso. Êle escreveu, certa vez:

Essas idéias que me agradam, guardo em minha memória 
e estou acostumado, como me disseram para fazer, a can
tarolá-las para mim mesmo... Meu tema se amplia, torna-se 
ordenado e definido, e o conjunto, mesmo longo, man
tém-se em minha mente quase completo e concluído, de
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modo que posso examiná-lo com uma olhada, como se 
fosse um primoroso quadro, ou uma bela estátua. Tam
pouco, em minha imaginação, ouço as partes uma após a 
outra, sucessivamente, mas sim todas de uma vez, por assim j
dizer. Não tenho palavras para contar a delícia que isso é!
Tôda essa invenção, essa produção, ocorre num prazeroso 
e animado sonho.29

Mesmo hoje, é possível observar como trabalhava Mozart. Al
gumas vezes, durante seu trabalho, ele ficava sem tinta e precisava mudar 
para outro tipo de tinta diferente.30 Examinando os tipos de tinta, os 
musicólogos descobriram que Mozart não escrevia a música definitiva, 
barra de compasso por barra de compasso, do começo ao fim. Em vez 
disso, começava mapeando a melodia e as linhas dos tons graves, talvez 
um quarto das notas encontradas no manuscrito final. Vozes interiores 
eram, de início, deixadas em branco e preenchidas posteriormente.

Mozart não trabalharia dessa maneira caso se limitasse a copiar, 
simplesmente, uma imagem inteiramente formada de uma composi
ção, passando-a da memória para o papel. Ao contrário, ele primeiro 
mapeava a estrutura da composição. Só mais tarde voltava ao 
trabalho e colocava vozes de apoio e ornatos, que podiam ser 
escritos das maneiras mais variadas, sem modificar a natureza básica 
da peça. Significativo é que, quando as vozes interiores eram es
truturalmente importantes, como acontece nas transições entre tre
chos, Mozart escrevia todos os detalhes já na primeira etapa.

Essas observações sugerem que Mozart não desenvolvia de me
mória, necessariamente, composições já com todas as notas perfeitas. 
Talvez ele se limitasse a elaborar a estrutura básica de uma composição 
no ouvido de sua mente —  o conjunto de melodias, seqüências 
harmônicas e a forma. Depois, numa segunda etapa, e trabalhando, 
na maioria das vezes, mais no papel do que de memória, é possível 
que ele fizesse valer o fabuloso treinamento técnico que seus contem
porâneos tanto invejavam. Moldava os detalhes das progressões de 
acordes, instrumentação e ornamentação com a rapidez com que era



capaz de movimentar uma caneta, da mesma forma como alguns 
escritores, sabendo exatamente o que querem dizer, podem produzir 
hábeis frases com a velocidade com que podem datilografar. Esse é, 
na verdade, justamente o tipo de habilidade que os improvisadores de 
jazz adquirem através de anos de prática e treinamento, e aplicam, no 
tempo real, às estruturas triviais das músicas populares.

Tampouco teria qualquer utilidade Mozart decidir sobre cada 
nota antes de levar a caneta ao papel. Eram apenas os elementos 
estruturais que ele precisava manipular na memória, repetidas vezes, 
até a composição “terminada” entrar nos eixos. O trabalho de simples 
acabamento, com características de improviso, era feito da forma mais 
eficiente possível, no último momento.

Isso não é para denegrir a memória musical de Mozart. Êle 
ganhou justa fama por ter escrito de memória, certa vez, após apenas 
duas audições, o Miserere, obra coral de nove vozes. A questão é que 
os compositores trabalham com estruturas reduzidas, tanto em suas 
cabeças quanto no papel. A lógica de uma frase de dezesseis barras de 
compasso poderia ser exercitada e, depois, lembrada quase apenas 
como um tema curto, primeiro transformado de uma maneira, depois 
de outra, seguindo um único padrão harmônico e rítmico. O compo
sitor poderia conceber a frase só como uma dúzia de objetos musicais, 
ou de transformações; o resto é recheio.

Esboços
Contrastando com a maneira como Mozart compunha, aparen

temente sem esforço, Ludwig van Beethoven se destaca como o mais 
eminente pesadão da música.31 Trabalhando em várias peças ao 
mesmo tempo, ele colocava as composições mais importantes em 
sucessivos esboços, ao longo de um período de anos. Suas páginas 
manuscritas tinham tantas rasuras que era preciso colar nelas pedaços 
de papel, para cobrir os pontos gastos. Algumas vezes, ele pendurava 
páginas na parede do seu estúdio, para poder observar a forma em 
desenvolvimento. Para Beethoven, a composição estava casada com a 
partitura escrita.
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Certa vez, Beethoven explicou a um amigo: “Sempre tenho 
comigo um caderno de notas e, quando me vem uma idéia, eu a anoto 
imediatamente. Até me levanto no meio da noite, quando um pensa
mento vem, porque poderia esquecê-lo, se não fizesse isso.”32 Ainda 
existem, hoje, mais de quinhentas páginas desses esboços, e cons
tituem um precioso manancial de informações sobre a maneira como 
ele trabalhava. Algumas anotações não passam de fragmentos meló
dicos. Outras, parecem as primeiras combinações de agudos e graves 
da etapa inicial do trabalho de Mozart num manuscrito. Ainda outras, 
são experiências no curso das quais ele testava diferentes harmoniza
ções ou orquestrações do mesmo tema. E, finalmente, outras são de 
trechos concluídos.

Sendo os cadernos de notas datados, os musicólogos puderam 
reconstruir as complicadas histórias de muitas de suas principais 
composições. O mais intrigante é a escassez de progressões do simples 
para o complexo, com Beethoven primeiro escrevendo um tema, em 
seguida acrescentando uma linha de tons graves e, depois, harmoni
zação, ornamentação, orquestração. Em vez disso, Beethoven pulava 
de um nível para outro, trabalhando com freqüência às avessas, do 
superficial para o abstrato.

Em esboços para sua sinfonia Heróica, Beethoven claramente 
tentou um mapeamento abstrato das estruturas mais amplas da com
posição. Como disse um musicólogo, ele anotava “qualquer clichê 
marcando o lugar onde deveria estar uma idéia”.33 E justapunha os 
trechos pelo conteúdo, em vez da ordem. Trabalhando dessa maneira, 
Beethoven fugiu ao convencionalismo que surge da associação ime
diata. A sinfonia crescia para fôra a partir de uma estrutura abstrata 
profunda, cuja completa originalidade forçava novas inovações em 
cada nível, até a superfície.

À primeira vista, os cadernos de esboços de Beethoven poderiam 
ser tomados como uma muleta para uma memória de longo prazo 
pobre. Não há dúvida que ele dependia dos cadernos, como lembrete. 
Mas desperta dúvidas se alguém, até mesmo Mozart, poderia alcançar 
a arquitetura de Beethoven sem a ajuda de uma partitura escrita. Na
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verdade, as pesquisas mostraram que, ao contrário da crença difun
dida, Mozart também recorria aos esboços para trabalhos mais impor
tantes. Embora sua mulher, depois da morte dele, tivesse jogado fôra 
a maioria desses “autógrafos imprestáveis” , uns poucos sobreviveram, 
mostrando começos errôneos e correções muito semelhantes às de 
Beethoven. Não é de surpreender que ele, certa vez, se queixasse: 
“Engana-se quem pensa que minha arte me vem com facilidade.”34

Nem todos os compositores trabalham em níveis tão elevados 
de abstração. Vejamos Tchaikovsky, que escreveu, certa vez: “Nunca 
trabalho no abstrato; ou seja, o pensamento musical nunca aparece de 
outra maneira a não ser numa forma externa adequada.”35 Seu pen
samento musical era tão literal que a idéia de orquestração (de decidir 
que instrumentos tocariam que partes), como explicou certa vez, não 
fazia nenhum sentido para ele. No ouvido de sua mente, tôda idéia 
musical ganhava existência já tocada por instrumentos particulares.

Isto não é para sugerir que a mente de Tchaikovsky não fun
cionasse através de hierarquias musicais abstratas. Em vez disso, ele 
realizava a operação automática em níveis mais abstratos, tendo 
muito menos consciência deles do que Mozart e Beethoven e, 
portanto, sendo muito menos hábil para manipulá-los. O resultado 
era música com uma esplêndida textura de superfície mas com uma 
estrutura rasa. Tchaikovsky tinha completa noção dessas falhas e 
lamentou: “Sempre sofri com minha falta de habilidade na admi
nistração da forma... Minhas costuras apareciam... não havia unidade 
orgânica. A forma dos meus trabalhos jamais será exemplar porque, 
embora possa atenuar, não posso mudar radicalmente as qualidades 
essenciais do meu temperamento musical.”36

A Partitura
Os manuscritos de Mozart e de Beethoven demonstram que a 

partitura escrita é muito mais que um auxiliar da memória. É um meio 
de propor e solucionar complexos problemas musicais. Faz valer o 
poder da inteligência visual, permitindo ao compositor entender 
relações complexas em termos de padrões espaciais. Proporciona o
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n
compasso vazio, ainda não preenchido, como um guardador de lugar 
musical, tão importante para a música quanto foi, para a matemática, 
a invenção do zero. E ajuda a organizar todo o processo da composi
ção, subdividindo os problemas em tarefas viáveis e proporcionando 
uma visão geral do progresso. Exatamente como um arquiteto hábil 
talvez fosse capaz de modelar uma casa no olho de sua mente, mas 
precisaria de projetos para desenhar uma catedral, assim os composi
tores precisam de caneta e tinta para criar edifícios musicais na escala 
de uma sinfonia ou de uma ópera.37

Folhas soltas de música são um tipo de papel gráfico representan
do uma forma peculiar de espaço-tempo. O tempo flui da esquerda 
para a direita, dando voltas de uma linha para outra, de uma página 
para outra. E o espaço —  neste caso, o registro das freqüências que 
constituem o espaço do diapasão —  espicha-se do alto para baixo, 
com as “notas altas” em posição mais elevada em cada pauta. Não é o 
tipo de papel gráfico que agradaria a um cientista. O tempo se expande 
e se contrai em compasso variável e os diapasões são contrabalançados 
por sinais indicativos de clave e várias alterações nas pautas. O que é 
pior, características importantes, como timbre e altura, não têm 
nenhuma dimensão própria. Assim, cada tipo de instrumento tem seu 
próprio papel gráfico e as partituras são crivadas de símbolos e palavras 
que descrevem, mais do que retratam.

Pode-se calcular que houve, sem dúvida, por trás de um sistema 
tão complexo, um inventor inteligente. Mas a notação começou no 
Ocidente quase por acidente, surgindo não da música, mas da lingua
gem escrita. Nos mosteiros da Idade Média, os escribas labutavam em 
cima dos seus pergaminhos para preservar as orações latinas contidas 
nos cantos gregorianos. Como, freqüentemente, os monges que can
tavam os textos sabiam pouco latim, os escribas os ajudavam acres
centando um ocasional acento acima das sílabas. No século VIII, esses 
acentos se tornaram linhas onduladas, mostrando a elevação e a queda 
com as quais uma sílaba deveria ser cantada.

Aos poucos, a distância entre uma marcação e sua sílaba passou 
a indicar o diapasão da sílaba —  quanto mais alta a marcação, mais
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alto o diapasão. Por mais óbvia que nos possa parecer hoje, essa inovação 
foi uma poderosa descoberta, permitindo aos escribas, pela primeira 
vez, registrarem informações puramente musicais. Mas o sistema era 
inexato e um escriba sonolento poderia sabotar o coro inteiro. Então, 
alguém teve a idéia de desenhar uma linha de referência horizontal 
acima do texto latino. As marcações poderiam ser feitas acima, abaixo 
ou na linha. O óbvio passo seguinte foi acrescentar outra linha, e 
depois mais outra, sucessivamente. E assim nasceu a pauta musical.

Se você já visitou a ala medieval de um museu de arte, sem dúvida 
encontrou exemplos da música de folhas soltas da época, com pautas 
de quatro linhas, em vez de cinco, revestidas com grandes anotações 
em forma de bloco, escritas em estilo cursivo. Embora esses manus
critos não tenham os refinamentos da máquina impressora, parecem- 
se muito, à primeira vista, com as partituras musicais atuais. Mas, 
examinem com mais atenção. Não há travessões para marcar os 
compassos e as notas têm formas engraçadas, algumas vezes inclinan- 
do-se para cima, ou para baixo, ou girando e formando um losango. 
Ainda mais curioso: hastes podem unir seqüências de notas, num 
padrão de bolinhas interligadas.

O que se vê nas partituras medievais não são absolutamente 
notas, mas neumas. Cada neuma representa várias notas, formando 
uma figura melódica, que pode ser um mergulho e ascensão, ou queda 
brusca. Todo esse movimento era cantado na sílaba latina, à qual o 
neuma está vinculado. O tempo e a acentuação eram deixados intei
ramente ao andamento natural do latim falado; não existe metro 
algum. Tentem dançar ao som do canto gregoriano e verão.

É interessante refletir sobre o que esse sistema significou para a 
composição musical, tal como ela era naquele período. No início da 
história da música ocidental, a concepção musical mínima não era um 
diapasão isolado, mas um grupo de diapasões, um movimento meló
dico, e estes devem ter sido os blocos de construção que os composi
tores juntavam, em suas mentes. Quanto à noção de construção 
rítmica, simplesmente não existia. Desde então, a história da notação 
tem sido de crescente flexibilidade e abstração.
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Foi apenas com o aumento da importância dos instrumentos 
musicais que a feitura das partituras divorciou-se, afinal, das palavras. 
Notas de diapasão único apareceram no século XIII e logo começaram 
a se desenvolver meios de anotar sua duração. As primeiras diferen
ciações de tempo simplesmente classificavam as notas como longas, 
curtas ou muito curtas. Mas, à medida que as partes se superpunham, 
numa polifonia cada vez mais complexa, o tempo se tornou impor
tante e as notas foram cortadas em metades, quartos e oitavos. 
Interessante é que os meios de definir durações precisas para as notas 
desenvolveram-se no mesmo momento da história em que se desen
volviam os relógios mecânicos.

As partituras eram, de início, um meio de comunicação entre o 
compositor e o intérprete. No entanto a música escrita também 
desempenhou um papel essencial na comunicação de idéias musicais 
entre compositores. A música impressa de folhas soltas foi introduzida 
em 1501, meio século depois da primeira Bíblia de Gutenberg. Logo 
a Europa estava inundada de partituras. Nos tempos do Renascimen
to, se um compositor alemão quisesse ouvir o estilo italiano, calçava 
os sapatos e caminhava em direção ao sul. Mas, no início do século 
XVIII, Bach pôde escrever suas Suítes Inglesas, Suítes Francesas e 
Concerto Italiano, cada qual num diferente estilo estrangeiro, sem 
jamais ter posto o pé fôra da Alemanha. Estilos que, antigamente, 
estariam destinados à extinção, sobreviveram como referência, até 
séculos mais tarde. E os compositores puderam examinar de perto 
como eram alcançados os vários efeitos musicais.

Mas, apesar de todas as contribuições da partitura para os 
poderes do compositor, em termos de memória, imagens mentais e 
abstração, a nota escrita não deixa de ter seus problemas. Antes de 
mais nada, a notação musical tende a desencorajar melodias e ritmos 
complexos. O diapasão desliza e as vozes oscilantes, que são a norma 
na maioria da música do mundo, tornam-se quase impossíveis de 
escrever. A sorte dos modelos métricos rebuscados não é muito 
melhor; eles podem ser escritos, mas de forma tão atravancada que os 
músicos mal podem interpretá-los. Muitos novos sistemas de notação
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foram propostos, à medida que a música se tornou mais complexa. 
Mas os músicos investem anos aprendendo a ler automaticamente a 
notação padrão. É compreensível que resistam às mudanças.

Há outra desvantagem na partitura escrita, que surge de sua 
própria força. Promovendo o pensamento abstrato, hierárquico, a 
partitura pode seduzir os compositores no sentido de uma abordagem 
teórica, pouco musical, da composição. A música se torna um exercí
cio de elegância teórica, com o compositor construindo estruturas 
profundas, de uma complexidade que ultrapassa a capacidade de 
avaliação do ouvinte. Êle é seduzido no sentido de trabalhar através 
da análise intelectual, em vez de partir de imagens auditivas. Há o caso 
extremo de compositores como John Cage, que tratou as partituras 
mais como exercícios de design gráfico do que como projetos musicais. 
O resultado pode ser uma barulheira terrível, compreensível apenas 
para os poucos iniciados e, possivelmente, sem agradar de fato a 
ninguém.

Criatividade Musical
É assim, então, que os compositores realizam suas extraordiná

rias proezas. Mas saber como eles trabalham não nos diz quase nada 
sobre o que os leva a compor e ainda menos sobre o motivo para alguns 
terem êxito e a maioria falhar. A impressão é de que os compositores 
de grande talento devem ter meditado, longa e profundamente, sobre 
como poderiam (em alguns casos) rabiscar uma ópera inteira em duas 
semanas, enquanto quase todo mundo, em torno deles, mal era capaz 
de assobiar uma melodia. Mas, na maioria dos casos, temos apenas 
meros fragmentos de diários ou correspondência para nos dizer como 
os grandes compositores encaravam seus talentos. Mesmo aqueles que 
produziram centenas de páginas de crítica musical —  Schumann, Ber- 
lioz, Wagner, Debussy—  raramente comentaram algo sobre o assunto.

Antes do século XX, havia muito menos preocupação com a 
idéia de “mente” e menos predisposição a explicá-la. Para Bach ou 
Haydn, o talento musical era, de forma bastante literal, uma dádiva
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Mas os psicólogos do desenvolvimento demonstraram que as 
crianças tornam-se prontamente pequenos compositores, quando 
encorajadas e apoiadas.39 No Capítulo 3 vimos como bebês de dezoito 
meses começam a cantar espontaneamente, da mesma forma como, um 
pouco mais cedo, começam a balbuciar. Os pais respondem ao balbucio 
e este continua, até se tornar fala; eles ignoram o canto, e este cessa.

Mas a musicalidade floresce quando é fortalecida desde uma 
idade precoce. As crianças tendem naturalmente para o improviso e 
a composição, adquirindo de imediato a capacidade de diferenciar 
diapasões e outras habilidades necessárias para escrever música. Expe
rimentam livremente, guardando idéias que lhes vêm. Com a idade 
de quatro anos, mais da metade produz algo original. E o progresso 
continua, através da adolescência. Os resultados raramente são mo- 
zartianos. Mas os esforços das crianças para escrever também dificil
mente são shakespearianos. A questão é que a música original surge 
de modo natural em mentes exercitadas nela, e não de alguma musa 
que habite uns poucos felizardos.

Cérebros de Compositores
É crença geral que o gênio criador surge de um cérebro muito 

superior. Se a variação da inteligência analítica medida pelos testes de 
QI é, em grande medida, atribuível à biologia, por que não a imagi
nação também? Mas ninguém tem certeza da maneira como se 
apresenta a superioridade neurológica. Há muito tempo se sabe que 
não existe qualquer correlação simples entre tamanho do cérebro e 
QI. Mesmo os cérebros de gênios reconhecidos não exibem nenhum 
padrão óbvio de aumento, maior densidade de neurônios, ou um 
percentual mais rápido de estimulação destes.

Isso não quer dizer que todos os cérebros sejam idênticos. Longe 
disso: cada cérebro é tão diferente quanto o rosto através do qual ele 
espia o mundo lá fôra. As proporções relativas das partes do cérebro 
variam, da mesma forma como os padrões de circunvoluções na sua 
superfície externa. O que é mais importante: a quantidade de córtex 
voltada para tarefas particulares pode variar consideravelmente. Uma
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função que ocupa um centímetro quadrado num cérebro pode ocupar 
dois em outro.

Evidências anedóticas sugerem que as áreas individuais de um 
cérebro podem, de fato, funcionar de forma superior. Há o caso do 
artista talentoso, singularmente sensível à cor, que se descobriu que 
tinha um córtex visual com duas vezes a espessura normal. E há o 
cérebro de Einstein, que apresentava o duplo do número normal de 
células de apoio aos neurônios (neuróglia), numa área voltada para o 
raciocínio espacial. Tais observações ajudam a explicar por que os 
talentos, freqüentemente, limitam-se a um único domínio: o restante 
do cérebro de Einstein era bem comum.

O fato de diferentes partes do cérebro dominarem várias tarefas 
musicais ajuda a explicar por que os compositores sobressaem em 
algumas habilidades e não em outras. Um compositor menor, como 
Respighi, foi um dos melhores orquestradores que já existiram, mas 
não se destacou de nenhuma outra maneira. Inversamente, um grande 
compositor como Schumann mal conseguia escrever o que quer que 
fosse para orquestra. Claro que o enfoque e o treinamento são fatores 
que contribuem para isso, mas também deve contribuir uma vanta
gem inata para certos tipos de imagens mentais.

A neurologia musical superior pode manifestar-se como uma 
torturante sensibilidade ao som. Com freqüência, aparece cedo. Mo- 
zart, recém-nascido, adoecia com sons altos; Mendelssohn simples
mente chorava, sempre que ouvia música. Em criança, Tchaikovsky, 
supostamente, foi encontrado chorando na cama, a se lamentar: “Essa 
música! Está aqui, em minha cabeça. Me livrem dela.”40 É tão comum 
essa paixão por som, mesmo por tons individuais, que o alemão tem 
uma palavra para ela: Hõrlust (literalmente, “paixão de ouvir”). Mas, 
onde há prazer, também há dor. Sons feios transformam-se em 
tortura. Handel só entrava numa sala de concertos depois que os 
instrumentos já haviam sido afinados, e Bach ficava louco de raiva ao 
ouvir notas erradas.

Como vimos em capítulos anteriores, áreas auditivas do lobo 
temporal direito são particularmente importantes para a percepção da

245



música e, portanto, para as imagens mentais da música. A destruição 
dessas áreas resulta em permanente perda da memória melódica. No 
Capítulo 9 veremos como, do lado oposto do cérebro, essas mesmas 
áreas são especializadas na percepção da linguagem, e como o cérebro, 
habitualmente, é aumentado nesse ponto, para acomodar essa es
pecialização. Além disso, há considerável variação individual no grau 
de ampliação desse centro da linguagem (o que poderia ajudar a 
explicar um Dante ou um Shakespeare).

Para a música, o mais importante em tudo isso é que em 11 por 
cento da população o alargamento correspondente à área da lingua
gem fica no lado direito do cérebro, não no esquerdo.41 Algumas vezes, 
essa reviravolta ocorre porque o cérebro inteiro é lateralizado ao contrário, 
com as funções que ficam normalmente no cérebro esquerdo passando 
para o direito, e vice-versa, como é, freqüentemente, o caso dos canhotos. 
Mas nem sempre. Algumas pessoas seguem o padrão habitual de 
lateralização e de uso da mão, mas têm o alargamento da linguagem 
não numa área destinada a esta, à esquerda, mas em áreas musicais, à 
direita. É concebível que esse alargamento talvez proporcionasse a base 
para a fenomenal memória e as imagens mentais musicais de um Mozart, 
especialmente quando o alargamento é incomum.

Mesmo que isso seja verdade —— e é apenas especulação — , não 
significa que tenha sido finalmente localizada uma musa inata. Existe 
um debate acirrado para estabelecer se as diferenças no cérebro de 
Einstein eram inatas, ou se resultaram de anos de árdua cogitação. O 
mesmo tipo de argumento, defendendo o papel da natureza, poderia 
aplicar-se a partes do cérebro capazes de incrementar a musicalidade. 
Embora o córtex extra pareça oferecer uma vantagem inerente, há 
evidências consideráveis no sentido de que é flexível o volume de 
córtex voltado para uma tarefa, pois o uso constante traz uma expan
são. Enrão, seria preciso treinamento ou, pelo menos, um esforço 
prolongado, para esse talento ser utilizado. No final, o poder intelec
tual de qualquer tipo surge da laboriosa criação de redes de neurônios. 
Mas algumas pessoas podem ter uma base muito melhor para nela 
apoiar suas redes.
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Então, até que ponto eram inteligentes os grandes compositores? 
Os testes de inteligência mal chegam a um século de existência, 
portanto não dispomos de contagens de testes para avaliar Bach e 
Beethoven. Mas isso não impediu que os psicólogos tentassem calcular 
os QIs de gênios há muito desaparecidos, a partir de relatórios sobre 
seu desenvolvimento infantil e de outros dados biográficos. Um desses 
estudos colocava Mozart e Mendelssohn no topo da turma, com QIs 
respectivos de 155 e 150, Handel com 145, Beethoven com 135, 
Haydn com 120 e Gluck (o relapso da turma) com apenas 110. 
Embora tais estudos sejam às vezes alvo de zombarias, há uma marcada 
uniformidade em suas conclusões. É difícil acreditar que as intrincadas 
fugas de Bach se originassem de um cérebro não muito acima da 
média. Mas Bach não brilhou de nenhuma outra maneira, não tendo 
demonstrado qualquer faro particular para algum tipo de idéias, uma 
fluência verbal ou espírito especiais, nada.

Em comparação com outras profissões, os compositores, nesses 
estudos, não se revelam muito inteligentes. A contagem mais alta entre 
eles, 155, mal chega a se situar no âmbito habitualmente associado 
com “genialidade”. Em comparação, os chamados gênios completos, 
como Goethe e John Stuart Mill, tiveram contagens de 200. Pesquisas 
sistemáticas, envolvendo muitos milhares de músicos, mostraram que 
a inteligência musical relaciona-se apenas levemente com o QI (em 
cerca de 0,30). Um estudo concluiu que o tipo de inteligência analítica 
medida pelos testes de QI é irrelevante para a capacidade musical, para 
além de certo nível básico. Essas conclusões parecem contradizer um 
estudo de especialistas universitários em música, que mostrou uma 
forte correlação entre o QI e o desempenho nas aulas de teoria musical. 
Mas, como vimos, os compositores raramente deduzem música de um 
esquema teórico.

Embora os compositores não precisem de um QI estratosférico, 
as habilidades analíticas, mesmo assim, vêm a calhar. Em meio à 
inundação de imagens mentais auditivas, os compositores precisam 
constantemente solucionar problemas. Será que as notas que escrevem

Q/ do Com positor'1
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*podem ser, de fato, tocadas por músicos? Que instrumentos poderão 
mascarar os sons de outros? Será que diapasões com grande afastamento 
entre eles soarão afinados? Há também problemas estuturais com os 
quais se engalfinhar. Os fragmentos de música têm, cada qual, suas 
idiossincrasias próprias e, com freqüência, resistem a se unir sem 
emendas. Muitas vezes, uma solução encontrada para uma determi
nada questão causa problemas em outra parte. Debussy escreveu: “E 
curioso como dois compassos ‘parasitas’ podem demolir o edifício mais 
solidamente construído. Foi exatamente o que aconteceu comigo, e 
nada pode impedir isso, nem uma longa experiência nem o mais 
brilhante talento!”43

Muitas pessoas têm a vaga idéia de que o talento para a música 
acompanha o talento para a matemática. Mas nenhuma ligação desse 
tipo chegou jamais a ser demonstrada de forma conclusiva. A idéia 
pode vir das universidades medievais, onde a musica era ensinada 
juntamente com a mathematica, enfatizando-se a aritmética das pro
porções harmônicas. Mas as provas matemáticas não se parecem 
muito com os padrões de uma fuga. (Uma ligação mais próxima 
poderia ser com a programação de computadores que, como a música, 
acarreta variações num fluxo de estruturas hierárquicas.)

Pesquisas recentes, porém, deram nova vida ao nexo música-ma
temática. Descobriu-se que as crianças que recebem aulas de música 
saem-se melhor em aritmética do que um grupo de teste privado da 
educação musical. O que é mais notável, a pesquisa, ainda controvertida, 
mostrou que estudantes universários alcançam contagens melhores em 
certos testes de matemática imediatamente após ouvirem música 
clássica (mas não depois da audição dos sons da música popular, muito 
menos organizados). A vantagem durou apenas cerca de meia hora 
após ouvirem a música, e não há nenhuma prova, até agora, de que 
ouvir música clássica fortaleça de forma permanente a inteligência 
matemática. O que é significativo é que o benefício ocorre apenas no 
caso de problemas que acarretam manipulações espaciais —  exata
mente o tipo de raciocínio dominado por áreas do cérebro direito 
adjacentes àquelas especialmente voltadas para a percepção da música.



Perfis de personalidade dos grandes compositores combinam 
com os de todos os tipos de criadores. Mostram forte independência 
sob todos os aspectos, tendem a ser solitários e socialmente reservados, 
evitam atividades grupais, estabelecem poucas amizades íntimas e, 
freqüentemente, não se casam. Essa “força do ego” também se manifesta 
numa tendência, e até mesmo numa ansiedade, para desafiar a tradição. 
Então, não causa surpresa que compositores com personalidades exte
riormente conservadoras, como Haydn e Stravinsky, tenham passado 
suas vidas alegremente demolindo formas musicais convencionais.

Aqueles que perdem sua rebeldia juvenil correm o sério risco de 
perder também o talento. Esse foi o destino de Mendelssohn e 
Saint-Saëns. Após um transbordamento juvenil de confiança e ousa
dia, Mendelssohn trabalhou essencialmente na vida acadêmica, até a 
morte, enquanto se tornava, o tempo inteiro, cada vez mais conserva
dor em sua aparência e mais detalhista no trabalho de compositor —  
um perfeccionismo que ele descreveu, em idade mais avançada, como 
sua “doença terrível”. Saint-Saëns sofreu destino pior, tornando-se tão 
reacionário, em seus últimos anos, que maquinou para sufocar as 
carreiras de espíritos jovens e livres como Debussy. Uma vez, ele 
lamentou, por escrito: “Corro atrás da quimera da pureza de estilo e 
perfeição da forma.” O inovador Berlioz, que conhecia Saint-Saëns 
como prodígio cintilante, foi menos caridoso: “Êle sabe tudo, mas lhe 
falta inexperiência.”

Além de sua rebeldia geral, os compositores tendem a ser uma 
turma altamente emocional. Os mesmos estudos de profissões criado
ras que põem os compositores em posição relativamente baixa quanto 
ao QI colocam-nos, entre todas as profissões, como aquela que tem o 
nível mais elevado de emocionalismo. Não é de surpreender, pois 
algumas sacudidelas emocionais favorecem a boa música. Um estudo 
investigou incidentes carregados de emoção na vida dos compositores, 
como nascimentos, mortes e mudanças de domicílio ou local de trabalho, 
e descobriu que as músicas escritas durante períodos tumultuados 
eram, do ponto de vista harmônico, mais originais e aventurosas.

Personalidade do Compositor



Mas nenhum tipo particular de emocionalismo está ligado à 
grandeza musical. Alguns, como Brahms e Mahler, tinham tendência 
para a depressão. (Ao lhe perguntarem, em criança, o que ele queria 
ser, quando crescesse, Mahler respondeu: “Um mártir.”) Alguns, 
como Rossini e Stravinsky, eram obsessivos, seguindo rígidos progra
mas de trabalho. Outros eram dados a fobias. Imaginem Tchaikovsky 
no estrado, regendo com uma das mãos, enquanto agarrava o queixo 
com a outra, com medo que sua cabeça caísse.44 Mas também imagi
nem a perfeita serenidade de Haydn, com seu jeito amável, ou a jovial 
presença de espírito de Liszt.

Se existe um atributo emocional que reaparece repetidamente, 
é um temperamento colérico. O fato de Bach atirar sua peruca em 
cima de músicos desajeitados parece inteiramente desculpável, quan
do se pensa que Handel, certa vez, jogou um timbale inteiro através 
do palco. Beethoven era conhecido por devolver comida a uma 
cozinha de restaurante jogando-a na cabeça do garçom. Mesmo o 
amável Chopin quebrou uma cadeira, certa vez, como reação à 
interpretação de um infeliz estudante. E eram tão coléricos os ralhos 
de Mahler, no estrado de regente, que ele precisava, repetidas vezes, 
rejeitar desafios para duelos, que lhe faziam os músicos. Pesquisas 
mostraram que a raiva incontrolável é comum entre gênios criadores 
de todos os tipos. Para quem vive sempre em busca do impossível, a 
vida pode ser uma longa série de obstáculos e frustrações: dificuldades 
financeiras, labuta interminável, solidão, a incerteza quanto ao valor 
do próprio trabalho.

Certa vez, Schumann escreveu:

As pessoas compõem por muitos motivos: para se tornarem 
imortais; porque, por acaso, o piano estava aberto; por 
desejarem ficar milionárias; por causa do elogio de amigos; 
porque olharam para um par de lindos olhos; ou sem 
motivo algum, absolutamente,45

Um motivo que ele deixou de mencionar é a fascinação pela estrutura 
musical. Isto é diferente de um amor pela experiência da música. Os
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compositores são fascinados pela intrincada lógica dos dispositivos 
musicais, pela interação entre ritmo, harmonia, colorido dos tons. Há 
alguma coisa, neles, do fabricante de relógios. Esse traço aparece cedo, 
porque os compositores em potencial raramente se satisfazem em 
apenas tocar a música dos outros. Fazem experimentos com ela, 
tentando diferentes abordagens, reescrevendo-a. Como diz o psicólo
go Howard Gardner, eles começam suas carreiras decompondo 
Mais do que qualquer outro fator, parece que essa mentalidade de 
inventor é que diferencia os compositores dos intérpretes.

Que tipo de formação faz nascer tal personalidade? Mais ou 
menos metade dos grandes compositores teve pais que eram músicos 
profissionais. Em alguns poucos casos, eles se originaram de dinastias 
musicais. A mais famosa é a família Bach4 que, durante sete gerações 
consecutivas, produziu 64 músicos profissionais: 1 na primeira, 3 na 
segunda, 3 na terceira, 10 na quarta, 18 na quinta, 23 na sexta e 6 na 
sétima. E tentador concluir que a hereditariedade, aqui, fez trabalho 
pesado. Mas estudos sobre musicalidade herdada, realizados entre 
músicos comuns, não conseguiram estabelecer um elo significativo. 
Isto porque musicalidade é uma mistura de talentos que se tem pouca 
probabilidade de herdar em massa. Na maioria dos casos, há sinais de 
herança de habilidades isoladas, como o diapasão perfeito. Estudos 
mostram que a prole de pais talentosos tende a ser menos talentosa 
em conjunto, um resultado que acompanha a esperada regressão no 
sentido da média. Mesmo estudos de gêmeos foram desapontadores. 
Gêmeos idênticos exibem, na verdade, menos similaridade na latera- 
lização do cérebro auditivo (dominância do ouvido) do que gêmeos 
não idênticos.48 É claro que a contribuição dos pais para o gênio 
musical é, no mínimo, tão importante quanto a da natureza.

Muitos dos grandes compositores receberam, na infância, enco
rajamento e educação excepcionais. O pai de Mozart era não apenas 
um notável compositor e regente, mas também autor de um livro 
sobre pedagogia musical. Deu ao filho a melhor educação musical 
possível, chegando a prejudicar, para isso, sua própria carreira. Em 
turnê, ele podia anunciar seus “Prodígios da Natureza” no plural,
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porque a irmã mais velha de Mozart também se tornou, sob a tutela 
dele, uma impressionante criança música.

Mas há também histórias de grandes compositores que triunfa
ram sobre a adversidade. Apesar de (ou por causa de) seu próprio 
sucesso, Johann Strauss, pai, fez tudo que pôde para dissuadir Johann, 
filho, de seguir música. Mas não adiantou: seu filho foi em frente e se 
tornou o melhor compositor dos dois. Ainda mais notáveis são os 
talentos que surgem de famílias inteiramente desligadas da música. 
Leonard Bernstein, um homem que ardia de musicalidade bruta, não 
tocou nenhum instrumento até a idade de dez anos e foi fortemente 
desencorajado, por seu pai, de seguir uma carreira musical. Essas histórias 
afirmam que a musicalidade é verdadeiramente inata. O estímulo e a 
educação não são suficientes. Qualquer professor de piano com um 
estúdio cheio de crianças de dez anos informará que alguns, simples
mente, não conseguiram, embora os pais tivessem feito tudo certo.

No final, foram os poucos felizardos, abençoados tanto com uma 
natureza excepcional quanto com um estímulo excepcional, que se 
tornaram os grandes astros da composição musical. Sua música do
mina de tal forma o universo dos discos e concertos que o público 
nem tem consciência dos milhares de compositores esquecidos, com 
os quais os grandes, algum dia, partilharam o palco. Hoje, apenas cerca 
de 250 compositores são ouvidos em concertos.49 Um estudo sobre as 
composições atualmente mais populares concluiu que 20 por cento 
foram escritas por apenas três compositores (Bach, Mozart e Beetho- 
ven), 50 por cento por 16 compositores e 75 por cento por 36 
compositores. Estudos das outras artes trazem resultados similares.

Onde estão os grandes compositores de hoje? Muitos fanáticos 
da música clássica acham que pouca coisa de qualidade foi escrita nas 
últimas décadas. Nem todo mundo concorda, claro. Alguns alegam que 
tivemos uns poucos bons compositores, e é essa quantidade que todos os 
períodos oferecem. Outros argumentam que segmentos da música popular 
atual, particularmente o jazz, tomaram a tocha que a tradição clássica, de 
alguma forma, deixou cair. O fato de poucos compositores populares 
terem produzido partituras em larga escala põe em dúvida esse ponto de
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vista. Embora os discos possam tomar o lugar das partituras na 
preservação da música, a importância da partitura no desenvolvimento de 
estruturas musicais complexas não é menor hoje do que há um século. 
Isso pode ser observado. As platéias que encontram um território 
comum nos estilos diversos de Monteverdi, Mozart, Mahler e 
Stravinsky raramente acham experiência análoga na música popular 
de hoje.

Seria bom acreditar que a crise é ilusória, que o grande gênio 
está aí, só que ainda não foi descoberto. Mas as biografias mostram 
que quase todos os gênios criadores foram reconhecidos ainda em 
vida, quando não morreram jovens demais. O meio século desde a 
Segunda Guerra Mundial é longo demais para esconder. Em compa
ração, nos cinqüenta anos entre 1790 e 1840 um dedicado freqüen- 
tador de concertos vienenses poderia ouvir Mozart e Haydn regendo, 
assistir à apresentação de abertura da Nona de Beethoven e ouvir as 
premières de grande parte do melhor de Rossini, Schubert, Mendels- 
sohn, Schumann, Chopin e Liszt. Um tempo incrível.

Que aconteceu? Alguns musicólogos (como Donald Plaisants, 
em seu livro The Agony ofModern Music) sustentam que a mudança 
da visão que o compositor tem de si mesmo, passando do artesão a 
um pretenso semideus, levou a tal ênfase na originalidade a qualquer 
preço que a música se tornou incompreensível e impossível de apre
ciar. Sem popularidade nem patrocínio dos ricos, os aspirantes a 
compositores acabam ensinando nas universidades, onde a sobrevi
vência pode exigir adesão aos caprichos e loucuras da burocracia 
intelectual. Assim, os compositores acabam escrevendo apenas para se 
impressionarem mutuamente.

Outros críticos acham que o problema está na educação musical. 
Já se foram os dias em que o jovem talento promissor recebia ensina
mentos intensivos e amplos desde seus primeiros anos. Hoje é raro 
alguém cantar num coro, aprendendo a lógica do soprano, depois a do 
contralto, depois a do tenor e, em seguida, a do baixo, à medida que a 
voz se torna mais grave (no caso dos homens, pelo menos). Também se 
tornou raro, em nossa era de perfeccionismo, estudar vários instrumentos
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musicais. E a arte do improviso não é cultivada com freqüência. Talvez 
o mais importante de tudo, a invenção do fonógrafo, significou que 
poucos músicos, daí em diante, desenvolveram habilidades com as 
imagens mentais, necessárias para se poder “ouvir” música lendo 
partituras. O fonógrafo foi tão desastroso para o desenvolvimento da 
imaginação musical quanto a televisão para a imaginação literária. O 
uso crescente de sintetizadores só pode piorar essa tendência.

Outros vêem uma crise na própria estrutura da música. Acreditam 
que o aumento de complexidade acabou com os recursos intelectuais dos 
compositores e os forçou a abandonar a inspiração pela ginástica intelec
tual. Alguns até argumentam que a tradição harmônica do Ocidente está 
esgotada e não há nenhum caminho novo por onde seguir.

Uma explicação inaceitável é a de que, simplesmente, não nasceu 
nenhum Mozart em potencial nos últimos tempos. Mas o mundo de 
hoje oferece a afluência, a oportunidade e até mesmo o simples 
número de seres humanos, para serem gerados cinqüenta vezes mais 
Mozarts que há dois séculos. Segundo esse cálculo, vivemos numa era 
negra para todas as artes.

Talvez Rosemary Brown fosse uma Mozart em potencial desse tipo. 
Ela, sem dúvida, devia possuir uma extraordinária neurologia musical, 
para ser a tal ponto inundada por imagens musicais espontâneas. Em 
outra era, talvez ela desabrochasse e se transformasse num bom compo
sitor, se fosse criada num meio favorável (e se fosse homem). Mas é preciso 
indagar se sua musa sobreviveria a uma educação musical moderna, caso 
Rosemaiy fosse mais privilegiada e menos demente. Poderia ela progre
dir, em meio à aprendizagem doutrinária e à frenética competição por 
bolsas ou estabilidade no cargo? A voz da musa é suave e delicada, audível 
apenas para uma mente descontraída e livre para divagar. Sua canção 
é fraca, num período como o nosso, de ansiedade e frenesi.
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7
Do som...
...ao tom...

...à melodia...
...à harmonia...

...ao ritmo...
...à composição...

...ao desempenho...

A  CLIEN TELA DEVE T ER  ficado cheia de suspeitas. Num leilão 
de escravos realizado em 1850, na Geórgia, sem nada de extraor

dinário sob qualquer outro aspecto, o proprietário ofereceu uma negra 
e incluiu na negociação, gratuitamente, o décimo quarto filho da mulher, 
um recém-nascido de um ano. O comprador que se acautelasse: a criança 
era cega. E que utilidade poderia ter um escravo cego? Apenas mais uma 
boca para alimentar, mais um corpo para vestir. E aquele bebê agia de 
forma tão estranha! Como o proprietário deve ter ficado encantado 
quando foi combinado um preço e Tom Cego e sua mãe foram 
vendidos a um certo coronel Bethune!1

O coronel parece que era um homem bondoso, porque Tom 
teve entrada franca na mansão. Logo ficou claro que aquela criança 
não era absolutamente comum. Antes de mais nada, o menino 
apresentava uma extraordinária sensibilidade para o som. Quando 
chovia, Tom encontrava seu caminho até o sótão e ali se banhava na 
sinfonia dos ruídos da água caindo sobre o telhado. Quando traziam 
a colheita, Tom tateava até o celeiro e passava horas ouvindo as
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rotações da máquina de descascar amendoins. Mas, acima de tudo, 
Tom era atraído pelo piano da sala de visitas. Colocava-se ao lado do 
instrumento quando as filhas do coronel praticavam, e retorcia o 
corpo, acompanhando os tons.

Quando o coronel ouviu certa vez, tarde da noite, uma sonata de 
Mozart vindo suavemente da sala de visitas, foi investigar. Suas filhas 
deviam estar na cama. Na escuridão, ali estava Tom, empoleirado diante 
do teclado, com suas minúsculas mãos pulando os intervalos, quase sem 
cometer um só erro. Sem nunca ter tomado uma aula, Tom aprendera 
a peça ouvindo as meninas praticarem. Êle estava com quatro anos.

A casa ficou estupefata, e não apenas por Tom Cego reproduzir 
as proezas de Mozart. A compra do coronel, como se verificou, tinha 
graves lesões cerebrais, d om não podia falar e permaneceu mudo até 
a idade de seis anos. Na verdade, mal podia caminhar. Era gravemente 
retardado.

Fosse por esclarecimento ou por espírito empreendedor, o co
ronel decidiu que os talentos de Tom deviam ser desenvolvidos. Aulas 
de piano estavam fôra de questão, pois Tom não tinha capacidade 
para prestar atenção ao que lhe falavam. Então, o coronel contratou 
pianistas profissionais para irem até a mansão e tocarem. Era todo o 
ensinamento de que Tom precisava. Êle começou a formar um 
repertório, ouvindo as peças apenas umas poucas vezes. Aos seis anos, 
Tom começou espontaneamente a improvisar. Aos sete, estava prepa
rado para o palco.

O primeiro concerto de Tom vendeu todos os ingressos. Sua 
reputação já fôra longe e os jornais fizeram comentários entusiásticos. 
Ficou decidido que valia a pena uma turnê e, no primeiro ano, Tom (ou, 
mais corretamente, o coronel) ganhou uma soma que então era princi
pesca: US$ 100.000. Quatro anos depois, ele tocou para o presidente 
Buchanan, na Casa Branca. No ano seguinte, estreou na Europa.

Matérias de jornal sugerem que os concertos de Tom Cego eram 
acontecimentos bizarros.

Êle se sentava ao piano com um bom meio metro de
distância, espichando os braços em todo o comprimento,
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como um macaco agarrando sua comida; seus pés, quando 
não estavam nos pedais, retorciam-se incessantemente. 
Quando lhe davam um tema para improviso, Tom assumia 
uma postura grotesca, expressando escuta, mas logo baixa
va o corpo e se elevava sobre uma perna... ele se movimenta 
sobre esse eixo improvisado como um dançarino fazendo 
piruetas, mas indefinidamente. Quando Tom acabava de 
tocar, aplaudia arrebatadamente a si mesmo, dando chutes, 
batendo com as duas mãos juntas, virando-se em direção 
ao seu amo para a palmadinha aprovadora na cabeça.

A memória musical de Tom era, no mínimo, tão boa quanto a 
de Mozart ou a de Liszt. Uma estimativa colocava seu repertório em 
cerca de cinco mil peças, o suficiente para semanas tocando sem 
repetição. Êle tocava Bach, Beethoven, Chopin, Verdi —  todos, e sem 
jamais ter lido uma nota. Suspeitando que ele era um trapaceiro, 
alguns músicos tocaram duas composições inteiramente novas para 
Tom, uma delas com treze páginas, a outra com vinte. Êle reproduziu 
ambas impecavelmente, após uma única audição. Em outro teste, um 
compositor sentou-se para tocar a parte dos agudos de uma nova peça 
sinfônica, enquanto Tom deveria improvisar, na mesma hora, a parte 
dos graves. Depois de realizar elogiavelmente esse feito, Tom pratica
mente empurrou o homem para fôra do seu assento e partiu para tocar 
os agudos, com mais brilho e pujança que o compositor.

Os concertos continuaram durante quarenta anos, até que o 
coronel morreu. O sofrimento foi grande, Tom entrou em depressão 
e se tornou agressivo, abandonando primeiro o piano e, depois, 
qualquer companhia humana. Morreu solitário, cinco anos depois.

“Sábios Musicais”

Tom  Cego foi o exemplo mais espetacular de sábio musical que 
a história registra. As habilidades de um “sábio musical” diferem 
muito das habilidades de um músico mediano, demonstrando, por
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um lado, quanta coisa mais existe, na atividade musical, além da 
simples proeza física; e, por outro lado, sugerindo que grandes virtuo
sos, como Franz Liszt, talvez trabalhassem de maneiras bem diferentes 
daquela como trabalha o músico médio.

Os “sábios” eram chamados, antigamente, de “idiotas sábios”, 
num tempo em que “idiota” referia-se a um QI abaixo de 25, embora 
um QI entre 40 e 70 seja mais típico. Na maioria, são vítimas da 
síndrome incomum denominada autismo da primeira infância,2 que 
ataca sete entre cem mil crianças. Entre estas, cerca de uma em dez é 
“sábia”. “Sábios” prodigiosos, como Tom Cego, cujas habilidades 
superam até as de pessoas normais talentosas, são ainda mais raros; 
cerca de cem foram identificados, em tôda a história. Seis em sete são 
homens. Um terço são musicais. Porém, por mais raros que sejam os 
“sábios musicais”, eles ocorrem com bastante freqüência e foram 
estudados com atenção suficiente para se constatar que há certos 
padrões em seu comportamento.

Na atividade musical, os “sábios” exibem habilidades que fariam 
inveja a qualquer profissional: diapasão perfeito autêntico, percepção 
refinada, fortes imagens aurais e memória musical fenomenal. Mas, 
enquanto os músicos normais adquirem tais habilidades através de um 
aumento da flexibilidade intelectual, os sábios operam através da 
rígida imitação. Algumas vezes, são ecolálicos, repetindo tudo que lhes 
é dito palavra por palavra, e parece que fazem o mesmo com a música. 
Não é tanto que os “sábios” possuam habilidades musicais, mas 
porque são por elas possuídos.

Quando um “sábio” toca piano, com freqüência é com a cabeça 
inclinada para trás, fitando o espaço vazio, absorto num mundo 
interior particular, onde os objetos musicais agigantam-se com pureza 
e persistência. Os pesquisadores, antigamente, achavam que os “sá
bios” deviam ter uma memória parecida com um gravador porque, 
quando lhes pediam para reproduzir uma peça, eles repetiam erros do 
tipo que músicos hábeis eliminariam automaticamente. Mas novas 
pesquisas mostraram que a compreensão do “sábio” é bem parecida 
com a do músico. Ambos, por exemplo, lembram-se de melodias
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alramente estruturadas com mais facilidade do que as casuais. De 
forma parecida, num estudo, um “sábio” superou de longe um 
pianista profissional, aprendendo rapidamente uma composição de 
harmonia tradicional (Grieg); mas não conseguiu equiparar-se ao 
profissional numa obra contemporânea, de um estilo que o “sábio” 
não conhecia bem (Bartók). Uma memória do tipo gravador se sairia 
igualmente bem em ambos os casos.

Apesar dessas observações, há motivo para acreditar que os 
“sábios musicais” experimentam, de fato, algum tipo de playback no
ta por nota, baseado em imagens mentais. Uma pista é que alguns 
“sábios” , além da música, têm boa memória para palavras, embora seu 
domínio da linguagem seja pobre. Tom Cego podia reproduzir 
perfeitamente um discurso de quinze minutos, após apenas uma 
audição, mas entendendo pouco seu conteúdo. Ainda mais espantoso: 
ele podia repetir trechos em francês e alemão, sem saber uma só palavra 
de uma ou de outra língua.

Os “sábios musicais” são freqüentemente cegos. A cegueira, 
claro, faz aumentar a atenção à escuta, mas essa ligação tem outros 
aspectos. A síndrome do “sábio” resulta, habitualmente, de lesão 
cerebral sofrida no útero, ou durante nascimento prematuro. Há uma 
ligação particularmente forte entre a “sabedoria musical” e uma 
síndrome pré-natal chamada fibroplasia retrolental, na qual o cérebro 
do feto definha por falta de oxigênio e a retina também é lesada. 
Alguns pesquisadores acreditam que o cérebro esquerdo do “sábio” —  
assento tanto da linguagem quanto das habilidades do raciocínio 
—  é extensamente lesado. Segundo essa hipótese, grande parte do 
cérebro direito sobrevive e assume a dominância cerebral, inclusive 
daquelas partes do lobo temporal que vimos serem tão importantes 
para a percepção e a memória musicais. Essa noção é apoiada pela 
observação de que os “sábios”, com freqüência, têm problemas para 
controlar o lado direito dos seus corpos e suas habilidades rítmicas são 
pobres (as duas habilidades são regidas pelo cérebro esquerdo). Como 
um par de cavalos atrelados um ao lado do outro, as duas metades do 
cérebro podem puxar um grande peso, ao trabalharem juntas; mas
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cada metade sempre aprisiona a outra. Talvez, nos “sábios musicais”, 
o hemisfério direito corra livre.

Invejavelmente, os “sábios” jamais experimentam medo do pal
co. Fazer uma apresentação na Casa Branca não tem nenhuma 
diferença de tocar em casa. Êles, simplesmente, não se importam com 
o que as pessoas pensam. Essa segurança vem do empobrecimento 
emocional, que rouba aos “sábios” os sentimentos complexos. Os 
“sábios” não têm nenhum conceito de impropriedade, ou de inveja, 
culpa, desespero ou exaltação. E é por isso que vocês nunca ouvirão 
um “sábio” no Carnegie Hall. A interpretação deles é dura, monótona, 
metronômica, destituída de tôda expressão. Uma explicação para isso 
é que o grave retardamento impede os “sábios” de entenderem as 
situações sociais que dão lugar à emoção. Mas os “sábios” parecem 
ainda mais destituídos do que outros com QI baixo, e talvez os centros 
emocionais de seus cérebros sejam destruídos durante o desenvolvi
mento. Seria bom acreditar que os “sábios”, afastados da interação 
humana normal, voltam-se para a música a fim de comunicar seus 
sentimentos. Mas, simplesmente, não é o que acontece.

Histórias como a de Tom Cego parecem confirmar a idéia de 
que o gênio já nasce pronto. Mas, por trás de cada “sábio musical”, 
há uma determinação exclusiva que raramente é encontrada nos seres 
humanos normais. Preso numa mente incapaz de uma experiência 
humana completa, os “sábios” dedicam-se inteiramente à música, e 
nenhum deles jamais apresentou grande habilidade musical sem anos 
de intensa prática. É difícil explicar tamanha obsessão, numa perso
nalidade, sob outros aspectos, desorganizada. Talvez a música seja a 
única parte do mundo que um “sábio musical” possa experimentar 
plenamente. Isto explicaria histórias de “sábios” que não podem 
prestar atenção a Sesame Street mas ficam sentados, extasiados, ouvin
do uma ópera de três horas. Mas, também, por trás de qualquer 
“sábio”, como acontece com qualquer talento florescente, existe um 
adulto oferecendo amorosos elogios e encorajamento.

O músico desgastado pela prática, que inveja as habilidades do 
“sábio”, faria melhor se considerasse as falhas desse “sábio”. Êle não
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tem uma hierarquia cognitiva que possa justapor idéias e fundi-las, 
criando novas. Seus improvisos tendem a ser variações de melodias já 
existentes. A originalidade de qualquer tipo é rara, e a autêntica 
composição, praticamente desconhecida. É claro que os “sábios” têm 
um conhecimento das regras musicais, mas é inteiramente inconscien
te. A música, simplesmente, flui deles. As manipulações abstratas que 
há no cerne das composições estão muito além do entendimento de 
um “sábio”. Sua hierarquia musical é rasa e rígida.

Mesmo assim, a própria existência de “sábios musicais” parece 
provar que o talento musical bruto, não cultivado, pode existir como 
um tipo de inteligência especial, inteiramente separado da inteligência 
geral que é medida pelos testes de QI. Neste capítulo, mergulharemos 
na definição neurológica dessa atormentadora palavra. Começaremos 
analisando as numerosas habilidades que entram em ação, quando se 
tocam instrumentos musicais, depois detalharemos exatamente como o 
cérebro age, ao movimentar o corpo de maneiras tão complexas. Como 
veremos, o corpo do intérprete não se parece muito com uma máquina 
e sua mente não tem muito a ver com um gravador. Embora a 
neurologia seja um pouquinho complicada, vale a pena entendê-la, 
porque ela, em última instância, corporifica o conjunto da memória 
e do entendimento musicais. E só então poderemos voltar-nos para 
as questões que mais interessam aos músicos praticantes: por que 
alguns intérpretes são tecnicamente tão bons? Por que alguns são 
capazes de lembrar tão bem as peças? Por que alguns são tão capazes 
de se expressar?

Capacidade Musical

Como o famoso cão dançarino do Dr. Johnson, os “sábios 
musicais” não nos espantam por tocarem bem, mas sim por chegarem 
a tocar. Porque nenhuma tarefa humana é tão formidável quanto tocar 
um instrumento musical. Os atletas e dançarinos podem levar seus 
corpos a grandes esforços; os estudiosos podem lidar com hierarquias 
conceituais mais rebuscadas; os pintores e escritores podem projetar
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uma imaginação e uma personalidade mais ricas. Mas são os músicos 
que precisam juntar todos os aspectos da mente e do corpo, fundindo 
atletismo com intelecto, memória, criatividade e emoção, tudo em 
maravilhosa harmonia.

Imagine uma pianista sentada para tocar música de câmara. 
Todos os músculos do seu corpo trabalham, enquanto os dedos se 
movimentam sobre as teclas. Não é apenas uma datilografia embele
zada. Uma pianista adequadamente treinada toca ao mesmo tempo 
com os dedos, pulsos, cotovelos, ombros e coluna vertebral, cada junta 
em primorosa coordenação, enquanto as pernas apoiam e pedalam. 
Enquanto o torso se balança sobre o banco, todas as articulações vão 
ajustando continuamente seu relacionamento com as demais, num 
cálculo em marcha, imensamente complexo. Um erro infinitesimal 
no ombro é ampliado a ponto de se tornar um erro significativo na 
ponta dos dedos; um músculo excessivamente tenso no braço se 
anuncia através de um óbvio desequilíbrio das notas.

O cérebro não pode realizar tais proezas emitindo, simplesmen
te, uma longa série de comandos, como “Cotovelo esquerdo três 
graus!” “Dedo indicador para baixo!” “Mais força nos braquiorra- 
diais!” Movimento preciso exige que o cérebro supervisione cada 
resultado dos seus esforços, num circuito perpétuo de feedback e 
ajuste. Porque o corpo não é uma máquina de precisão que se move 
automaticamente até um ponto dado quando estimulada também até 
um ponto dado. O corpo é um meio ambiente que o cérebro experi
menta e sobre o qual age. Claro que o cérebro conhece seu meio 
ambiente muito mais intimamente do que conhece o mundo exterior; 
é seu local de morada. Mas, apesar disso, é um meio ambiente 
imprevisível. Em extremos do desempenho humano, o cérebro nem 
sempre pode ter certeza da justeza dos seus cálculos; tampouco sabe 
exatamente como os músculos atuarão, quando lhes pede para fazer 
movimentos pouco familiares, ou quando são levados a realizar proe
zas incomuns de resistência.

Então, todos os sistemas sensoriais, menos o do paladar e o do 
olfato, são postos em ação, informando o que acontece após se fazer
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um movimento. Sensações táteis cascateiam em direção ao cérebro, 
não apenas da ponta dos dedos, mas também de receptores embutidos 
em cada músculo, tendão e articulação. Enquanto isso, o sistema 
visual corre atabalhoadamente para decodificar, num determinado 
instante, dúzias de pontinhos numa página impressa; ou para alinhar 
mãos com o teclado, no instante seguinte; arremessando-se, em 
seguida, para captar deixas de tempo dadas por companheiros músicos. 
Paralelamente, o sistema auditivo, para avaliar a inundação de sons que 
chegam, separa as torrentes dos vários instrumentos, mede seu equilí
brio e sincronização, calcula como um determinado piano disponível 
traduz o movimento em som.

E essas são meramente as manifestações externas do desempe
nho. Dentro, cada atividade surge de profundas hierarquias de ativi
dade cerebral. Hierarquias de movimento cascateiam através da mus
culatura, gerando uma infinidade de estocadas dos dedos, a partir de 
complexos entendimentos individuais. Em paralelo, hierarquias de 
compreensão musical conduzem o ouvido, enquanto ele analisa frases 
inteiras, instantaneamente. E hierarquias de padrões visuais tornam 
legível, com uma olhada, a partitura bem praticada. Em níveis cogni
tivos ainda mais elevados, o cérebro reúne planos de ação de longo 
prazo, que modelam passagens inteiras e conferem um estilo particular 
de desempenho.

Dentro do cérebro, cada aspecto do desempenho está entrelaça
do com todos os demais. A pianista move o pulso de determinada 
maneira e passa a esperar determinado som. Ela observa um colega 
músico tanger uma corda de violino e começa a se movimentar para 
tocar um staccato, em acompanhamento. Ela ouve uma mudança na 
harmonia e, bruscamente, muda de postura. São indistintas as fron
teiras entre movimento e percepção, expectativa e experiência.

Nada valeria muito a pena, nessa agitação, se não fosse pelas 
emoções que brotam dos assoalhos da mente. É a alegria de uma 
expressão de emoção tão pura que atrai os músicos para a profissão. 
Mas a emoção também traz riscos para o desempenho. Partes primi
tivas do cérebro empanturram o fluxo sanguíneo com mensageiros
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químicos que preparam o corpo para a ação. Enquanto os batimentos 
cardíacos e a respiração são acelerados, os músculos ficam tensos e os 
reflexos mais rápidos, perturbando o delicado equilíbrio entre ação e 
percepção. Mesmo quando a pianista expressa uma emoção, ela pode 
estar dominada por uma reação de nervosismo do palco. O cérebro, 
já bastante ocupado, precisa combater seus próprios impulsos básicos, 
e daí podem resultar terríveis contorções e caretas. Não é de espantar 
que os concertistas achem estafante assumir mais que alguns poucos 
compromissos por semana. Uma hora no palco pode ser como uma 
hora no ringue, numa luta de boxe profissional —  algumas vezes 
divertida, sempre exaustiva.

Mãos

“Ah, nem sei como ela consegue movimentar as mãos tão 
depressa!” , exclama um espectador. Embora a prática da música 
imponha que o cérebro quase inteiro movimente todo o corpo, é nas 
mãos que fixamos nossa atenção. E com razão. Se não fossem as mãos, 
a música dificilmente poderia desenvolver-se para além da canção. Em 
nenhuma outra parte, na natureza, encontramos tal agilidade e flexi
bilidade de movimentos. As mãos residem nos pontos de mais elevado 
alcance na hierarquia motora do cérebro —  para além da espinha 
dorsal, do ombro, do cotovelo e do pulso. Qüalquer descrição das 
aptidões musicais do cérebro deve poder explicar tudo que a mão de 
um músico é capaz de fazer.

Temos mãos, e não apenas mais dois pés, graças às nossas origens 
arbóreas. As mãos se desenvolveram para agarrar os galhos.3 Antes, os 
animais podiam correr ao longo dos galhos, mas não se balançar entre 
eles. A passagem de um estado de se deslocar, arrastando-se, por 
caminhos unidimensionais, para outro, de saltar continuamente atra
vés do espaço tridimensional, foi de fato um grande progresso. Exigiu 
uma exatidão que era questão de vida ou morte, em termos da 
percepção da profundidade, coordenação de olho e mão, equilíbrio, 
controle muscular, toque. E exigiu que nossos cérebros aprendessem
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a pensar de forma rápida, infalível, sobre as relações tridimensionais. 
Essa transição pode muito bem ter sido o alicerce da inteligência 
analítica, da qual tanto nos orgulhamos.

Os japoneses têm um ditado: “Até os macacos caem das árvores.” 
Êles têm razão. Muitos esqueletos de macacos, encontrados na selva, 
apresentam ossos que se quebraram, em quedas, e depois sararam. Esses 
tiveram sorte. No curso de dezenas de milhões de anos, trilhões de 
primatas caíram e morreram, para impulsionar o motor da seleção 
natural, que nos deu as mãos que levamos até uma flauta ou violão (e até 
os circuitos do cérebro que coordenam olho com mão). Nossa facilidade 
manual reside não apenas em movimentos dos pulsos e dedos, mas 
também em cotovelos e ombros que orientam tão precisamente as mãos.

Embora as mãos se desenvolvessem durante vinte milhões de 
anos, até agora os macacos carecem de mãos verdadeiras e, em vez 
disso, têm uma espécie de mão-pé, com um calcanhar que sustenta 
peso. Apenas os monos —  gibões, orangotangos, gorilas, chimpanzés 
—  e humanos exibem a mão real. Uma verdadeira mão exige um 
polegar plenamente oponível, dispositivo que se desenvolveu como 
uma espécie de armadilha de segurança. Assim equipado, o animal 
pode usar suas mãos não apenas para se pendurar e girar, mas também 
para agarrar. O polegar confere o poder de apertar, que os monos usam 
para subir por uma trepadeira e nós empregamos ao abrir uma porta. 
Os orangotangos, que raramente se afastam das copas das árvores, têm 
polegares oponíveis até nos pés. Como alicates duplos, seus dedos 
comprimem-se para dentro de uma fenda especial na palma, forçando 
a carne para cima, com a pressão dos dedos para baixo. E assim podem 
os jovens orangotangos pendurar-se sem esforço de cabeça para baixo, 
durante horas, lutando e fazendo palhaçadas.

Mas foram os monos a maior parte do tempo residentes no chão 
que desenvolveram a mão do músico. As palmas e os dedos aos poucos 
se encurtaram, pois havia menos necessidade de agarrar, num salto, 
os galhos das árvores. As garras ocas achataram-se e se transformaram 
em unhas, para apoiar pontas de dedos flexíveis e sensíveis. E o polegar 
encompridou, até fechar-se perfeitamente com os dedos indicador e
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médio. O resultado foi o aperto preciso que usamos para pegar um 
seixo ou segurar um arco de violino.

A pele da palma das nossas mãos e da parte da frente dos dedos 
(e também a das solas dos nossos pés) é diferente da pele de qualquer 
outra parte dos nossos corpos. É coberta com minúsculas arestas que 
se enovelam, formando desenhos. Conhecemos essas arestas como 
impressões digitais, mas não foi para a investigação de crimes que elas 
se desenvolveram. São proteções, mais ou menos parecidas com as 
bandas de rodagem de um pneu. Nosso aperto, sem elas, seria muito 
menos firme. Os desenhos espiralados garantem um aperto seguro, 
não importa a direção do empurrão ou puxão. Como acontece com 
os pneus, as arestas trabalham melhor ligeiramente úmidas (e é por 
isso que talvez você lamba seu indicador, antes de virar a próxima 
página), então as arestas são pontilhadas de glândulas sudoríparas. 
Mas, também como os pneus, as arestas falham quando estão mo
lhadas demais —  um perigo para os músicos nervosos.

Da próxima vez que você visitar um zoológico, observe como os 
macacos usam as mãos. Descobrirá que os dedos deles não têm 
independência, abrindo-se e fechando como um gancho flexível. Os 
monos se saem muito melhor. Os chimpanzés conseguem um aperto 
de precisão suficientemente bom para capturar gostosos cupins na 
extremidade dos ramos. Mas, pelos padrões humanos, até os movi
mentos de um chimpanzé são desajeitados e lentos. Você pode achar 
que nossas mãos têm uma engenharia melhor, mas os desenhos, de 
fato, são quase idênticos. Nossas mãos são apenas mais curtas e menos 
cabeludas (nossa aproximação maior é com o gorila).

Então, não é a arquitetura de osso e músculo que nos permite 
construir violinos e tocá-los. O que importa é o sistema de controle 
neurológico. Os músculos de nossas mãos são mais densa e minucio
samente abastecidos com nervos do que os músculos das mãos de um 
chimpanzé, e nossas espinhas dorsais mais cerradamente providas de 
canais para uma rápida comunicação entre mão e cérebro; e, o que é 
mais importante, nossos cérebros são mais engenhosamente dese
nhados, para produzir sofisticados movimentos de mão.
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Embora a mão se desenvolvesse para que nossos ancestrais se 
erguessem bem alto, dentro do dossel, ela só ganhou merecida fama 
quando adotamos residência permanente no solo. Não mais as habi
lidades do artista do trapézio determinariam a evolução da mão. Um 
aspecto menor do comportamento do primata —  a cultura —  expan
diu-se e se tornou o mais notável traço do Homo sapiens. Começamos 
a usar nossas mãos para fazer machados e fogueiras, ou para costurar 
roupas. A medida que nos deslocávamos para novos meios ambientes, 
as coisas que fazíamos e as habilidades manuais que estavam por trás 
delas tornaram-se essenciais para a sobrevivência. E, assim, aumentou 
a pressão evolucionária por uma melhor mão.

Enquanto isso, desenvolvíamos a linguagem, outro tipo de 
habilidade motora que implica longas seqüências de movimentos 
primorosamente coordenados. Com o tempo, a fala se internalizou, 
surgiu o pensamento abstrato e o sistema nervoso começou a observar 
e a manipular a si mesmo. Com a crescente autoconsciência, desen- 
volveu-se um novo compartimento da mente, capaz de fazer e executar 
planos de longo alcance, em cima de um sistema nervoso anteriormente 
automático e impulsivo. Esse eu (como algumas vezes o chamamos) 
impeliu os seres humanos a aspirarem a invenções cada vez mais com
plexas —  barcos para pescar, redes para aprisionar a caça, armas para o 
combate —  e, mais do que nunca, os seres humanos viveram e 
morreram através do seu trabalho manual.

Sob tais pressões, acabamos por desenvolver uma facilidade 
maior para o uso de uma das mãos —  em geral, a direita — , que 
adquiriu destreza excepcional. É uma característica exclusivamente 
humana. Qualquer cão tem uma pata dianteira favorita, mas ne
nhuma das duas patas é mais capaz do que a outra. A maioria dos 
músicos, porém, deve lutar sempre para levar a mão mais fraca até o 
nível da melhor.

Se a natureza pode fazer uma das mãos tão hábil, por que não a 
outra? É porque a destreza vem com uma etiqueta de preço muito 
alto. Existe apenas determinada quantidade de massa cinzenta dis
ponível, e o cérebro não poderia abandonar funções mais primitivas
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a fim de abrir espaço para novas. Em vez disso, o cérebro se tornou 
lateralizado, com cada lado especializando-se em determinadas tare 
fas. Para a maioria de nós, o cérebro esquerdo assume as mais novas 
e elevadas aptidões, que orquestram seqüências de comportamento. 
Desde que o lado esquerdo do cérebro esquerdo controla o direito do 
corpo, a maioria de nós tem mais habilidade com a mão direita. Em 
grande parte, essa especialização da mão direita tem a ver com a 
centralização no cérebro esquerdo.

O Movimento das Mãos

Esses, então, são os dispositivos sensíveis que puxam cordas, 
pressionam teclas, batem em membranas. Mas como, exatamente, 
movimentamos nossas mãos e nossos braços? Um dos fatos mais 
básicos da natureza é que os animais têm cérebros e as plantas, não. 
Os animais precisam de cérebros e de muito mais, porque juntam 
energia procurando coisas para comer; as plantas ficam apenas paradas 
por tôda parte, tomando banho de sol o dia inteiro. Não adianta 
desenvolver um cérebro só para olhar as coisas e pensar sobre elas. 
Tôda a finalidade de um cérebro é o movimento. Sob a perspectiva 
humana, isso não é muito intuitivo. Podemos usar nossos cérebros 
intensamente sem nos mexer, como acontece quando ouvimos uma 
gravação favorita. Mas, em última instância, não existe nenhum aspecto 
de nossa vida mental que não se baseie no movimento, ou que não se 
volte para ele. O movimento é a preocupação do cérebro inteiro.

Os livros tradicionais de neurologia explicam que o córtex 
m otod  do cérebro é que nos põe em movimento. Essa faixa de uma 
polegada de largura forma um arco de um ouvido ao outro, através 
do alto do cérebro, como aparece na Figura 7.1. Segundo o ponto de 
vista clássico, o córtex motor de cada lado do cérebro traz uma imagem 
do lado oposto do corpo, que ele domina. Então, o lado esquerdo do 
cérebro movimenta o lado direito do corpo, e o lado direito do cérebro 
movimenta o lado esquerdo do corpo. Como o cérebro exerce um 
controle melhor sobre certas partes do corpo —  particularmente as
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mãos e o rosto —  quantidades desproporcionalmente grandes de 
córtex motor relacionam-se com elas.

O mapeamento de partes do corpo, para o córtex, pode variar 
com a experiência. Quando um membro é amputado, outras partes 
do corpo ocupam gradualmente o córtex abandonado.

Inversamente, a representação cortical de uma parte do corpo 
crescerá (presumivelmente, à custa de outras partes), se for usada de 
forma intensa. Assim, as sondagens cerebrais mostram que os violinis
tas profissionais têm uma representação cortical maior para a mão que 
usa os dedos do que para a mão que segura o arco.

Essas observações sugerem uma visão sedutoramente simples da 
maneira como o cérebro movimenta o corpo do músico, implicando 
que, de alguma forma, o córtex motor recebe instruções da “memória” 
e as traduz em movimentos, mais ou menos como o mecanismo que 
lê um rolo perfurado, numa antiga pianola. No momento certo, uma 
instrução para apertar um dedo, em particular, chega ao córtex motor 
voltado para aquele dedo, então os neurônios se acendem, sinais 
disparam pela espinha dorsal abaixo, músculos se contraem, soa uma 
nota. E uma idéia eminentemente satisfatória, que oferece a lógica 
ordenada de um manual de consertos automobilísticos: a ignição 
(córtex motor) envia uma mensagem elétrica que faz o motor (mús
culo) funcionar, e o carro (corpo) começa a se movimentar.

Fig. 7-1. —  Córtex motor, lugar dos movimentos simples
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Infelizmente, não é preciso nem examinar com muita atenção 
para ver que o cérebro não pode funcionar de forma tão simples. Antes 
de mais nada, quem vira a chave da ignição? Em geral, essa tarefa é 
atribuída a “centros cerebrais mais elevados” (o que significa ausência 
de qualquer explicação). Aprofundaremos essa questão um pouco 
mais adiante. Porém, mesmo em níveis inferiores de controle motor, 
o mecanismo do movimento é muito mais complexo do que qualquer 
máquina e não pode, em absoluto, ser conceitualizado tão simples
mente.

Um problema é explicar como um corpo tridimensional pode 
ser mapeado, ponto por ponto, sobre uma estreita faixa bidimensional 
de córtex. Se fôssemos simples esferas rolando pelo mundo, podería
mos imaginar nossa pele como um lençol quase liso, no qual estamos 
embrulhados, e preso nas costas com uma costura. Depois, seria fácil 
nos desembrulhar do lençol e mapeá-la para o córtex. Mas nossos 
corpos exibem uma geometria muito mais complexa, com os mem
bros esticando-se para fôra, e os submembros (dedos das mãos, dos 
pés, e vários não mencionáveis) projetando-se para ainda mais longe. 
Não há nenhuma imagem definida colada no córtex motor. Na 
verdade, o mapeamento das partes do corpo para o córtex é bastante 
difuso, com muitas superposições. Quando você retorce um dedo do 
pé, os neurônios num ponto do córtex mostram-se especialmente 
ativos, mas também estarão assim muitos outros, localizados a certa 
distância.

De qualquer jeito, por que pensar em movimento em termos de 
partes visíveis do corpo —  ou seja, em termos de extensões da pele? 
São os músculos que fazem o movimento. Então, talvez a maneira correta 
de conceber o córtex motor seja em termos de um mapa de músculos. 
Mas as geometrias de músculos são extremamente complexas e não 
há nada de óbvio no mapeamento dos músculos para o córtex, da 
mesma forma como não há no mapeamento do conjunto das partes 
do corpo. E mesmo essa concepção está deslocada. O sistema motor 
não existe para contrair músculos isolados; está aí para realizar movi
mentos completos, abrangendo muitos músculos. Esse fato é demons-
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trado por uma experiência simples. Com as palmas das mãos voltadas 
para cima, retorça um dedo e observe como os músculos e tendões se 
movimentam, ao longo de todo seu antebraço. Isso significa que, para 
o córtex motor, um dedo é tão grande e complicado quanto a parte 
de um membro. Na musculatura, não há desempenhos solo.

Então, é completamente incorreto pensar que um local parti
cular no córtex motor controla uma parte do corpo, ou um músculo, 
em especial. Até uma dúzia de músculos pode retorcer-se quando se 
estimula apenas um minúsculo ponto no córtex motor com uma 
sonda elétrica. Mesmo assim, estímulos de um único ponto jamais 
resultam em movimentos completos. E preciso a ação unificada de 
uma faixa substancial de córtex para fazer as coisas acontecerem. Não 
existe a possibilidade de que o córtex se acenda para tocar um arpejo 
ou um trinado, ou mesmo simplesmente para tocar um dó médio. Os 
neurônios isolados só transportam informações parciais para um 
movimento. É preciso uma rede de muitos deles para que a tarefa se 
cumpra, e esses mesmos neurônios estarão também envolvidos com 
movimentos completamente diferentes.

Parece que a melhor descrição do córtex motor é em termos de 
cipos de mapeamento de movimentos básicos (mas não de seqüências 
de movimentos, que são reunidas em outra parte no cérebro). Parece 
que a organização não se dá em torno de músculos, mas sim de 
articulações do esqueleto. Conceber uma tipologia dos movimentos 
é um desafio e tanto. Tendemos a pensar nessas coisas a partir da 
maneira como elas se apresentam aos nossos olhos, em vez de imaginar 
como ocorrem dentro dos nossos corpos. Por exemplo, concebemos 
o dobrar de um cotovelo como uma mudança de ângulo entre a parte 
superior e a inferior do braço. Mas isso é o resultado de um movimen
to, não a natureza intrínseca do movimento. Para provocar uma 
mudança de ângulo, o sistema nervoso precisa operar em termos de 
mudança de percentuais de contração e relaxamento dos músculos, 
entre combinações de ângulos opostos. Isso significa que o sistema 
motor pensa em termos de torção, e não de empurrar, suspender ou 
agarrar.
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Essa concepção combina com as descobertas no sentido de qu 
os neurônios motores isolados estão afinados em maior grau com 
direção do movimento. Um neurônio que dispara loucamente quan
do um braço se movimenta em determinada direção talvez nem 
chegue a dar sinal de vida se o braço muda para outra direção, embora 
os mesmos músculos estejam funcionando. O mais notável é que 
existem evidências consideráveis de que as direções preferidas dos 
neurônios mudam constantemente, de que o córtex motor se recon
figura a cada momento para se adequar à tarefa imediata.

Tais observações nos levam para muito longe da concepção da 
função motora como uma pianola, com um comando neural separado 
movimentando músculos separados para curvar um dedo separado, a 
fim de que este toque um fá sustenido. São necessários muitos níveis 
de complexidade para movimentar um corpo tridimensional através de 
um mundo tridimensional. Confrontados com um córtex motor que 
contém dezenas de milhões de neurônios, os neurocientistas mal sabem 
o que procurar, quanto mais como chegar a descobrir alguma coisa.

Planejando os Movimentos

O labirinto que é o córtex motor só serve para fazer os movi
mentos mais simples. Mas poucos movimentos implicam curvar 
apenas uma ou duas articulações. Tocar um arpejo exige camadas 
sucessivas de controle —  controle que emana de outras regiões do 
córtex. Um único recital de piano (digamos, os estudos completos de 
Chopin) poderia implicar um milhão de movimentos de articulações.

Seqüências de movimentos são remendadas juntas, em áreas 
adjacentes ao córtex motor e mais adiante, até a frente do cérebro. 
Esse córtex pré-motor (Fig. 7.2.) contém áreas especializadas em 
subsistemas motores particulares, incluindo os movimentos dos olhos 
e das mãos. Ao iniciar uma ação, essas áreas se tornam ativas uma 
fração de segundo antes que o córtex motor comece a disparar 
comandos pela espinha dorsal abaixo. Em certo sentido, essas áreas 
são o repositório das habilidades básicas do desempenho. Como
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veremos dentro de um instante, várias outras partes do cérebro 
contribuem para qualquer movimento. Então, não é correto dizer que 
o repertório de movimentos do músico está localizado no cóttex 
pré-motor. Mas tais movimentos, em grande medida, reúnem-se nesse 
ponto e dali pedem ajuda a outras partes do cérebro.

A música, porém, não consiste apenas em escalas e arpejos. A 
habilidade musical é a capacidade de combinar, transformando-as em 
longas passagens, as muitas aptidões assentadas no córtex motor e no 
pré-motor. Não haverá alguma parte do cérebro que seja o repositório 
último de composições inteiras, o lugar onde são depositadas as 
instruções para as peças de montagem? Vamos considerar cada pos
sibilidade, uma por uma.

Um lugar onde se pode procurar essa parte fica apenas um passo 
adiante do córtex pré-motor, e é onde se situam os lobos frontais, logo 
atrás da testa (Fig. 7.3). Habitualmente, a esse local do cérebro são 
creditadas funções avançadas de planejamento. Então, é tentador 
considerar os lobos frontais como o executor final de nossas intenções, 
que grita comandos para baixo através de camadas de administração 
média, até o córtex motor cumprir fmalmente o que lhe é ordenado. 
Segundo essa concepção, os lobos frontais emitiriam um projeto de 
trecho musical, que as regiões inferiores corporificariam, através de 
seqüências de movimentos de mão e braço.

Fig. 7.2. —  Córtex pré-motor, lugar dos movimentos complexos
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Fig. 7.3. —  Lobos frontais, lugar do planejam ento abstrato

Mas a experiência contraria esse ponto de vista. Vítimas de sérias 
lesões do lobo frontal sofrem problemas de atenção e personalidade, 
mas têm pouca dificuldade para se movimentar de um lado para outro. 
Em contraste, as lesões no córtex pré-motor quase impossibilitam os 
movimentos complicados, e as lesões no córtex motor podem levar à 
completa paralisia. Assim, os lobos frontais, definitivamente, não são 
um armazém de programas para tocar canções e sinfonias.

Outro lugar onde procurar são os gânglios basais (Fig. 7.4), uma 
coleção de feixes de nervos com formas estranhas, que dão voltas 
através do centro do cérebro, reunindo e redistribuindo informações 
entre muitas partes do córtex. Os gânglios basais ficam especialmente 
ocupados nos momentos anteriores à entrada em atividade tanto do 
córtex pré-motor quanto do córtex motor. Torna-se evidente que eles 
são um incentivo importante para o movimento.

São os gânglios basais que não funcionam bem na doença de 
Parkinson, cujas vítimas, algumas vezes, não conseguem iniciar mo
vimentos, apesar das firmes intenções. Um paciente com Parkinson 
pode ficar em pé diante de uma porta e, simplesmente, não conseguir 
atravessá-la, embora seu corpo talvez seja capaz disso. Já compararam 
a doença de Parkinson com uma gagueira do corpo inteiro: “Q-q-q- 
quero me movimentar.” Por falta de um esforço coordenado, os 
músculos trabalham um contra o outro e os movimentos são lentos, 
trêmulos, inexatos.

274



Fig. 7.4. —  Gânglios basais, lugar dos movimentos posturais

Os gânglios basais trabalham duro na feitura da música porque 
têm muito a ver com o manejo de longas seqüências de ajustes de 
postura. A platéia pode concentrar sua atenção nos dedos que se 
agitam, mas os bons músicos trabalham com movimentos que são 
muito mais largos e compridos, movimentos que encapsulam todos 
os detalhes de um longo trecho. São esses movimentos amplos que 
conferem à música alinhamento e equilíbrio, e é provável que os 
gânglios basais sejam, em grande medida, responsáveis por isso.

Mas, por mais essenciais que sejam os gânglios basais para o 
início dos movimentos, não se pode dizer que neles esteja depositado 
o conhecimento das composições isoladas que tem um músico. Apesar 
do mau funcionamento dos gânglios basais, um paciente com Parkin- 
son pode conceber os movimentos que quer fazer; simplesmente, não 
consegue executá-los. Da mesma forma, os músicos podem imaginar 
o que querem que seus braços e mãos façam, mas talvez não sejam 
capazes de iniciar os movimentos adequados. Então, a pergunta ainda 
cabe: onde fica a concepção da qual surge um desempenho?

Outra possibilidade é o cerebelo, um bulbo do tamanho de um 
punho fechado, situado na parte de trás da cabeça. Acompanhe sua 
espinha dorsal em direção ao alto, até não poder mais ir adiante, e 
você estará apontando para seu cerebelo (Fig. 7.5). É uma estrutura 
notavelmente uniforme, um tanto parecida com um chip de memória
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de um computador, e que é reconhecida, há muito tempo, como uma 
espécie de carteira de compensação, onde são considerados todos os 
movimentos prestes a serem feitos e onde são tomadas providências 
para tudo permanecer equilibrado. Este é um trabalho importante. 
Apenas estender um braço pode ser o bastante para fazer você cair. 
Como compensação, o cerebelo o faz inclinar-se ligeiramente. Tudo 
isso ocorre de forma automática e inteiramente inconsciente.

Enquanto um músico toca, o cerebelo assume uma carga terrível. 
É fácil avaliar o motivo. A mão é articulada ao pulso, que se torce ao 
se cruzarem os ossos do antebraço. O antebraço, por sua vez, articu
la-se com a parte superior do braço e este se acha preso ao ombro, por 
fôra. O ombro se flexiona em conexão com a parte superior das costas, 
e esta gira em torno de uma espinha dorsal flexível, montada sobre a 
pelve que, por sua vez, balança-se sobre outras articulações de encaixe, 
cada qual erguendo-se acima de mais duas juntas e de um pé flexível. 
Quando um regente ergue sua batuta, todas essas articulações traba
lham em uníssono. Se você, algum dia, já operou um fantoche, sabe 
a complexidade dessas relações. Puxe um cordão e todas as partes da 
marionete se deslocam. Harmonizar os movimentos do corpo é um 
volume tremendo de trabalho, e o cerebelo, embora relativamente 
pequeno, contém mais neurônios que o resto do cérebro reunido.

Fig. 7 .5 . —  Cerebelo, lugar da execução m usical balística
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Os animais que fazem movimentos caprichosos têm cerebelos 
grandes. Graças aos seus, os pássaros seguem seu caminho através dos 
ventosos céus. Mas, nos primatas e, especialmenre, nos homens o 
cerebelo se expandiu até várias vezes o tamanho exigido para seu 
tradicional papel de coordenador muscular. Alguns neurofisiologistas 
acreditam que a parte mais nova e maior, o neocerebelo, está envolvida 
com todos os tipos de atividade cerebral avançada, até mesmo com o 
pensamento analítico. A verdade é que, nos seres humanos, o cerebelo 
claramente ultrapassou seu papel tradicional de servo do sistema 
motor.

Parece que o cerebelo é decisivo na execução de movimentos 
balísticos, ou seja, movimentos demasiado rápidos para serem ajus
tados através de feedback. Uma vez iniciado, um movimento balístico 
segue seu curso e só depois o cérebro sabe o que aconteceu. A precisão 
e a certeza são sacrificadas pela vantagem da velocidade. Os trabalhos 
dos olhos fornecem um bom exemplo. Em sua maioria, os movimen
tos oculares são balísticos, pois ocorrem numa velocidade igual a duas 
voltas completas por segundo de uma porta giratória. Em contraste, 
os movimentos não balísticos dos olhos têm um décimo da velocidade 
e, graças ao feedback, é menor sua probabilidade de errar o alvo. O 
mais interessante é que os movimentos balísticos dos olhos ocorrem 
de forma inteiramente inconsciente e constroem a impressão de um 
campo visual de alta precisão, muito mais amplo do que, na realidade, 
nossos olhos percebem. De maneira parecida, o cerebelo fornece uma 
riqueza de detalhes aos movimentos dos músicos, detalhes que não 
eram conscientemente buscados.

Os movimentos balísticos são vitais para a habilidade musical 
virtuosística, de tal forma que talvez seja o cerebelo que decide se um 
músico chegará, algum dia, a dar concertos. Pois o cerebelo é de 
importância máxima no tipo de interpretação em que as notas saltam 
do corpo e, pelo menos para a mente consciente do músico, tocar não 
exige esforço. Significativamente, o estímulo do cerebelo por sonda 
elétrica provoca ações coordenadas de grupos de músculos. É provável 
que a diferença entre um trinado brilhante e outro monótono resida
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fundamentalmente aí, e a mesma coisa ocorre no caso de centenas de 
outros detalhes da técnica de um músico.

Apesar disso, como todas as outras partes do cérebro que anali
samos até agora, não se pode dizer que o cerebelo seja um repositório 
de instruções motoras específicas. Destituído de caminhos diretos até 
a medula espinhal, ele faz sua mágica apenas modificando a atividade 
no córtex motor e em outras partes do sistema motor. De fato, o 
cerebelo interrompe a maior parte da sua atividade dentro de um terço 
de segundo após encerrar-se o inpur procedente de outras partes do 
sistema motor. As lesões no cerebelo perturbam o movimento, mas 
não o fazem cessar. Em vez disso, o cerebelo lesado retarda o início 
dos movimentos, tira-lhes a precisão e, lançando um músculo contra 
o outro, enfraquece seu poder. Notem que o oposto desses efeitos — 
aumento de velocidade, exatidão e energia —  seria o correspondente 
a uma definição do virtuosismo musical.

Então, cabe ainda a pergunta: onde, no cérebro, está depositado 
o conhecimento de como tocar uma peça? E a resposta é clara: em 
tôda parte e em parte alguma. O conhecimento, como se verifica, não 
pode ser reduzido ao simples estímulo de uma rede neural isolada, da 
mesma forma como movimentos complexos não podem ser reduzidos 
às ações de músculos isolados. Vários aspectos do conhecimento 
motor estão espalhados entre inúmeras partes do cérebro, e repre-

Fig. 7.6. —  Córtex somarossensorial, lugar da sensação corporal
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sentados difusamente em cada uma delas. Longe de funcionar através 
de uma cadeia de comando que vai de alto a baixo, o cérebro trabalha 
as informações através de um sistema de circuitos, e de circuitos dentro 
de circuitos, até os centros relacionados com todos os aspectos da 
percepção e do movimento serem informados do que está acontecen
do e se manifestarem.

A ausência de costuras nessa integração é provada pelo fato de 
que o cérebro, em grande medida, trata dos braços e das mãos 
independentemente. Cada qual tem sua própria área, não apenas no 
córtex motor, mas também no córtex pré-motor, onde movimentos 
complexos são reunidos. Além disso, o cerebelo parece supervisionar 
movimentos detalhados das mãos, enquanto os gânglios basais domi
nam os braços. E os comandos para os dois tipos de movimento são 
levados por caminhos espinhais separados, as mãos pelos lados, os 
braços pela frente. Interessante é que há indícios de que o cérebro 
emite comandos para os braços mais depressa do que para os dedos, 
de que a evolução deu prioridade ao ato de estender o braço face ao 
de agarrar (do que adianta, afinal, um aperto firme, quando a mão 
não chegou ao galho?). Os pesquisadores ficam perplexos ao verificar 
como esses sistemas discrepantes podem trabalhar juntos de forma tão 
efetiva. Mas os músicos sabem muito bem que os dois sistemas podem 
ser coordenados de forma imperfeita, pois erros dos dedos resultam, 
freqüentemente, de um movimento inadequado do braço, e colocar 
os dois sistemas em sincronia pode ser terrivelmente difícil.

Sensação

É tentador conceber o desempenho musical como se fosse, 
inteiramente, um fluxo de comandos do cérebro para os músculos. 
Mas o feedback dos músculos para o cérebro tem a mesma importân
cia. Êle dá voltas através do córtex somatossensorial, que interpreta as 
sensações de toque procedentes de todas as partes do corpo. Esse 
córtex está localizado numa faixa que corre paralela ao córtex motor 
e imediatamente por trás dele (Fig. 7.6). O córtex somatossensorial
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recebe uma inundação de informações sobre cada movimento do 
corpo. Mensagens da pele que se estica desempenham apenas um 
papel menor. Em vez disso, o que mais importa são as informações 
colhidas através de receptores nos músculos, tendões e articulações.

Especialmente importantes são os milhões de minúsculos eixos 
encravados nas fibras musculares. Cada eixo contém um diminuto 
fragmento de músculo, que é controlado independentemente pelo 
sistema motor. O cérebro atira os músculos dos eixos contra as fibras 
em torno, supervisiona seu desempenho e, através de várias compara
ções, capacita-se a calcular o alcance e a tensão de um músculo. O 
resultado é um reinado interior de sensação cinestésica, tão rica quanto 
nossa noção habitual de toque, mas da qual, em geral, não temos 
consciência. A sensação que um músico tem, ao movimentar um braço 
de determinada maneira, é construída a partir dessas informações.

Trabalho em laboratório demonstrou que, mesmo sem o íeed- 
back cinestésico, somos capazes de nos movimentar de um lado para 
outro razoavelmente bem, mas apenas enquanto pudermos monito
rar, com nossos olhos, as posições dos membros. Se não for assim, os 
erros rapidamente se multiplicam e logo deixamos de ter uma imagem 
corporal exata. Uma experiência improvisada prova essa afirmação. 
Com os olhos vendados, e relaxando o corpo, como se estivesse 
paralisado, mande alguém mudar suavemente as posições de seus 
braços. Depois, tente tocar a ponta do seu nariz. Provavelmente, errará 
por um quilômetro. Mesmo com o sistema somatossensorial em pleno 
funcionamento, a exatidão física sofre grande redução, quando a visão 
não ajuda.

Mas, e os pianistas cegos? Êles fazem sua mágica tateando 
sutilmente seu caminho ao longo das teclas, como fazem, em certa 
medida, todos os bons pianistas. Em todo o processo, as impressões 
digitais ajudam o pianista. São importantes para aumentar nosso 
sentido de toque, como fazem também com nossa capacidade de 
apertar alguma coisa. Apenas por se projetarem da pele, já aumentam 
a área de superfície desta. O mais importante é que as arestas, quando 
se ctirvam, funcionam como alavancas, ampliando a mais leve força e
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projetando-a para que pressione sensores embutidos lá dentro, os 
quais, por sua vez, projetam essa força para o córtex somatossensorial.

Como o córtex motor, o córtex somatossensorial relaciona-se 
com o lado oposto do corpo. Êle também dedica uma área des
proporcional a partes especialmente sensíveis do corpo, como os lábios 
e as pontas dos dedos. E também resiste a ficar reduzido a um simples 
mapeamento da pele para o córtex. Diversas representações, de vários 
tipos de sensação, estão profundamente interligadas. Dentro da hie
rarquia resultante, alguns neurônios disparam com simples sensações 
de pressão, outros apenas com a detecção de beiradas e, ainda outros, 
só quando a mão encontra determinada textura, dureza, tamanho ou 
forma particulares.

Logo atrás do córtex somatossensorial, e na direção da parte de 
trás da cabeça, o cérebro reúne as sensações que chegam, transforman- 
do-as em mapas do corpo e do seu meio ambiente. Esse é o córtex 
parietal, onde se juntam informações da visão, audição e toque (Fig. 
7.7). Há duas importantes subdivisões. Para a frente, informações dos 
músculos e articulações formam um mapa da posição dos membros e 
da postura do corpo. Mais para trás, dados do sistema visual formam 
um mapa do mundo em torno. Como a aparência do mundo depende 
sempre da orientação do corpo em direção a ele, os dois sistemas são 
inseparáveis. Só com a ajuda desses mapas o sistema motor pode, de 
maneira confiável, movimentar o corpo de um lado para outro.

O  córtex parietal é cravejado de neurônios dedicados a movi
mentos específicos, em muitos casos aos movimentos dos braços e 
mãos. Alguns desses neurônios são ativados não apenas durante o 
movimento, mas também diante da simples visão de um objeto a ser 
agarrado. Pois até esse ponto chega a integração entre os mundos 
interior e exterior, nessa parte do cérebro. É ela que unifica violinista 
e Stradivarius (ou, no dia ruim, faz o violinista deixar cair o Stradiva
rius). Vítimas de lesões parietais têm problemas para estender o braço 
e agarrar objetos. Não apenas erram seus alvos, mas não conseguem 
pré-formar suas mãos para o objeto que estão prestes a agarrar. Esses 
movimentos, claro, são material indispensável para os instrumentistas.
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Fig. 7 .7 . —  Córtex parietal, lugar da imagem corporal e da orientação espacial

O  trabalho dos lobos parietais é talhado para eles, porque as 
relações entre nossos músculos mudam constantemente, enquanto 
nos movimentamos. A mesma curvatura de um cotovelo exige coman
dos motores completamente diferentes, quando o braço está acima da 
cabeça, do lado do corpo, ou dobrado nas costas. Como qualquer 
mestre de ioga é capaz de demonstrar imediatamente, podem ser 
dados os mais variados nós em nossos corpos e, mesmo assim, eles 
ainda entendem a si mesmos. Mas, como qualquer mestre de concerto 
pode testemunhar, só depois de muita prática nossos cérebros conse
guem entender movimentos incomuns.

O córtex parietal expandiu-se muito, durante a evolução huma
na. Devemos a ele boa parte de nossa inteligência analítica (era aí que 
o cérebro de Einstein se desviava significativamente da norma). Com 
a crescente especialização, o trabalho de mapear as posições do corpo 
e do mundo em torno foram transferidas, em grande parte, apenas 
para o córtex parietal direito. No cérebro esquerdo, o córtex parietal 
volta-se mais para a gestão das seqüências de atividades, particular
mente a linguagem. É esse talento que torna a mão direita mais hábil 
do que a esquerda, na maioria de nós, pois o lado esquerdo do cérebro 
comanda o lado direito do corpo. De fato, verificou-se que o córtex 
parietal esquerdo é importante para as seqüências de movimentos que 
envolvem ambas as mãos, embora o cérebro esquerdo controle nomi
nalmente apenas metade do corpo.
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O circuito da ação à sensação, e a mais ação, mostra como o 
corpo se governa pelo mundo afora, sem precisar de um capitão no 
leme. N o córtex parietal, um mapa do corpo encontra-se com um 
mapa do mundo. A coordenação desses dois mapas dá lugar (em 
grande parte, através dos gânglios basais) a planos motores, que são 
então executados como verdadeiros movimentos. Esses movimentos 
alteram ainda mais o mapa do corpo e também alteram o mapa, tal 
como o percebemos, do mundo em torno, e isso leva a novos planos 
motores que, por sua vez, impulsionam o corpo para mais adiante 
ainda. Ação produz feedback, que provoca mais ação.

Essa visão do movimento é, sem dúvida, exageradamente sim
plificada. Antes de mais nada, ela nem sempre trata das durações 
exatas dos movimentos. E enfatiza os movimentos automáticos, 
deixando, com isso, de levar em conta sutilezas como a tomada de 
decisões consciente, ou os planos altamente articulados. Apesar 
disso, essa visão vai longe ao explicar como um hamster se movi
menta e até mesmo como um músico passa de uma nota para outra. 
Já é muita coisa, considerando-se a complexidade do cérebro.

Quando um músico aprende uma peça de modo a poder tocá-la 
“automaticamente”, condiciona seu sistema motor de tal forma que 
ele reage de determinadas maneiras a determinadas sensações corpo
rais. Tocar um fragmento de uma composição produz um feedback 
que traz à tona movimentos em direção ao próximo fragmento, assim 
criando mais feedback e novos movimentos, num processo sucessivo. 
A peça só é “gravada” no cérebro em termos de tendências a reagir de 
determinadas maneiras a determinadas situações musicais. Não há 
necessidade de um projeto interno da peça.

Claro que essa não é a única maneira como os músicos lembram 
as composições. Analisaremos outras opções dentro de um instante. 
Mas os amadores, frequentemente, aprendem composições inteiras 
assim. E todos os músicos voltam-se para esse mecanismo, quando se 
trata de suas habilidades de desempenho mais básicas, como tocar um 
trinado. O sistema motor não procura uma “rotina do trinado” e, 
depois, a desempenha, como software num computador. Em vez
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disso, com a prática, tocar trinados se toma uma propriedade do 
sistema motor.

Os músicos, algumas vezes, dizem que uma peça que “su- 
peraprenderam”, através de longo estudo, parece entrar em seus 
corpos, como se seus movimentos fossem tão inatos quanto os da 
caminhada ou da mastigação. Ao contrário da maioria dos outros 
animais, nascemos com sistemas motores que contêm poucos movi
mentos pré-programados. Isso nos deixa desamparados, quando be
bês, mas nos dota de uma tremenda flexibilidade quanto aos tipos de 
movimentos que somos capazes de aprender com a experiência. Como 
a capacidade de nadar, ou de andar de bicicleta, a aprendizagem 
motora tende a permanecer conosco até mesmo depois de anos de 
desuso, e um músico pode se espantar ao descobrir que uma peça há 
muito abandonada ainda voa dos seus braços. Mas, como veremos, o 
simples automatismo motor é um caminho precário para a realização 
musical.

A Leitura da Música

Há uma habilidade motora que até agora deixamos de lado: a 
leitura da música. Com anos de prática, a leitura de qualquer tipo se 
torna tão automática e sutil que não parece atividade motora. Mas é 
feita através do movimento dos olhos.5 Essa habilidade é adquirida 
com dificuldade e alguns músicos são muito melhores nisso do que 
outros.

Quando olhamos para o mundo, nossos olhos captam luz de um 
arco que se estende por 200 graus, de um lado ao outro, e algo menos, 
de cima para baixo. Esse é o campo visual. Apenas um pequeno ponto 
no centro da retina (a fóvea) está suficientemente apinhada de células 
sensíveis à luz a ponto de proporcionar a acuidade necessária para a 
identificação dos objetos. Ela abarca apenas 5 por cento do campo 
visual. O restante da retina distribui apenas o borrão da visão perifé
rica, que nos alerta para acontecimentos que exigem a atenção da 
fóvea.
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Movendo-se através de uma sucessão de começos e paradas, 
nossos olhos sondam o mundo como uma câmara de vídeo nas mãos 
de um amador. Mas, de alguma forma, nossos cérebros integram os 
encadeamentos de fixações num campo visual estático, sem costuras, 
muito maior que os poucos graus verdadeiramente em foco a qualquer 
instante. É-nos dada a ilusão de ver ao mesmo tempo a maior parte 
do mundo que está diante dos nossos olhos, como se a retina fosse 
uma lâmina de filme numa câmara. Em parte, isso é possível porque 
a memória visual de curto prazo ecoa fixações recentes e, em parte, 
porque aceitamos como completo um campo visual que só é apresen
tado escassamente (está inteiramente desacreditada a idéia, mantida 
há muito tempo, de que o cérebro, de alguma forma, “preenche” as 
lacunas).

Quando o músico lê música a uma distância de visão normal, a 
fóvea abarca uma área de apenas cerca de 2,54 centímetros (de 
diâmetro (Fig. 7.8). Ela absorve informações por um quarto de 
segundo e, depois, pula para a próxima fixação, dentro de mais um 
vigésimo de segundo. Uma área de 2,54 centímetros é suficiente para 
cobrir aproximadamente um compasso, numa única pauta (mas não 
nas múltiplas pautas com que se defrontam pianistas ou regentes).

Não importa o número de pautas, a expectativa seria de que as 
fixações dos olhos se movessem constantemente para adiante, passan
do de um compasso a outro. Mas as pesquisas mostraram que isso 
dificilmente chega a ocorrer. Em vez disso, os movimentos dos olhos 
seguem a estrutura da música, focalizando pontos cruciais, musical
mente significativos. Quando um pianista lê uma melodia apoiada

Fig. 7.8. —  O campo visual, quando se lê música
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por acordes, os movimentos dos olhos seguem o padrão para-cima-e- 
para-baixo apresentado na Figura 7.9, parte (a). Mas quando a música 
é contrapontística, com duas ou mais vozes movendo-se paralelamen
te, os olhos disparam para trás e para a frente, no padrão apresentado 
na parte (b).

Isso mostra que, na leitura à primeira vista, como em todos os 
tipos de atividade visual, as fixações são feitas de forma inteligente, e 
não se experimentando ao acaso partes do campo visual. A observação 
feita num dado momento dá lugar a previsões do que, além daquilo, 
deve estar presente, e o cérebro usa as mais fortes dessas previsões para 
decidir em que direção dirigirá em seguida a fóvea, da maneira mais 
proveitosa. Bons leitores à primeira vista captam instantaneamente os 
traços mais importantes da música e podem de imediato preencher os 
detalhes, quando não têm tempo para captar todas as notas. Êles 
tendem a olhar para sete ou oito notas adiante. Em comparação, maus 
leitores à primeira vista lêem no máximo três notas por antecipação, 
e o número de suas fixações é muito maior que o necessário.

Assim, a aptidão para ler fluentemente música tem fortes rela
ções com a capacidade para entender fluentemente música. Uma 
mente musical bem treinada prevê como serão transformados os 
padrões rítmicos, como as melodias serão transpostas, os acordes 
preenchidos, as frases concluídas. Um cérebro equipado com esse 
conhecimento pode ignorar notas isoladas e prestar atenção a padrões 
mais amplos, e saberá para onde apontar a fóvea, a fim de colher

(a) (b)

Fig. 7.9. —  M ovimentos oculares durante a leitura à prim eira vista
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exatamente as informações necessárias e verificar se as previsões são 
corretas. Fazemos algo parecido, quando lemos um livro. Uma com
binação de previsão e visão periférica nos informa que está chegando 
uma palavra freqüentemente usada, como o, e nossas fóveas dão um 
salto bem no lugar dela. Isso explica por que é tão difícil uma boa 
revisão de provas.

Há muitas pesquisas que confirmam o papel da previsão, na 
leitura à primeira vista. Quando música tradicional alterada por erros 
harmônicos é mostrada a leitores à primeira vista experientes, em geral 
eles corrigem os erros sem notá-los. Freqüentemente, não conseguem 
nem encontrar os erros, quando lhes falam de sua existência. Sabem 
como aquela música deveria soar e são capazes de tocá-la meramente 
observando seu esboço, em vez de observarem cada nota. Significati- 
vamente, a música complexa do ponto de vista estrutural, não importa 
qual seja o número de suas notas, é mais difícil de ler à primeira vista, 
por ser mais difícil de prever. Muitos pianistas que podem voar 
diretamente através de Haydn enfrentam muitas turbulências com 
Debussy e caem em chamas com Schoenberg.

Uma leitura à primeira vista com mestria pode casar-se com 
imagens mentais auditivas aguçadas e produzir uma habilidade que 
antigamente era bastante comum: a de imaginar música lendo sua 
partitura. Esta era a única maneira de experimentar boa parte do 
repertório clássico, antes da invenção do fonógrafo. Os benefícios da 
habilidade musical geral são tremendos. Schumann os resumiu muito 
bem:

O bom músico éaquele que emende a música sem a partitura 
e a partitura sem a música. O ouvido não deve precisar do 
olho e o olho não deve precisar do ouvido externo.6

Virtuosismo

Os movimentos dos olhos não passam de mais um exemplo do 
controle hierárquico que os músicos levam a todos os tipos de movi-
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mentos, sejam das mãos, dos braços, lábios ou garganta. Quando os 
músicos alcançam grande velocidade e precisão de movimento, são 
chamados de virtuosos. Um século após sua morte, Franz Liszt ainda 
conserva o título do mais destacado virtuoso da História. Os relatos 
de suas proezas musicais podem ser difíceis de engolir, mas muitos 
foram autenticados. Em 1876, ele recebeu a visita de um certo Otis 
B. Boise, compositor americano, que tinha nas mãos uma colossal 
partitura orquestral nova. Liszt sentou-se ao piano"! deu uma olhada 
através das páginas,

e então, com essa visão relâmpago em sua mente, começou 
uma interpretação de coerência extremamente impres
sionante... Nenhuma característica da feitura, fosse contra- 
pontística ou instrumental, deixou de ser notada por ele, e 
Liszt fazia contínuos comentários, sem parar de tocar.7

Foram habilidades como essa que permitiram a muitos dos grandes 
compositores levar avante carreiras de concertistas enquanto, ao mes
mo tempo, elaboravam uma composição após a outra. Porém a 
maioria dos músicos, apesar da longa e dura prática, sequer chega 
perto do padrão mais elevado. Que fatores determinam essa diferença?

Uma noção comum é a de que os virtuosos simplesmente 
nascem com equipamento superior, melhores ossos, músculos, ner
vos, córtex. Qualquer biólogo dirá que este deve ser o caso, mas só até 
certo ponto, pela simples razão de que a variabilidade caracteriza todos 
os aspectos de um organismo. A dúvida é —  até que ponto a diferença 
entre músicos é questão de potência anatômica bruta? A maior parte? 
Apenas um pouco? Existe, afinal, a variação dentro da variação. Falando 
de modo geral, quanto mais importante para a sobrevivência é deter
minada característica, mais fortemente a seleção natural a otimiza e 
menos diferença existe entre os indivíduos, quanto a ela. Os narizes 
variam um bocado, entre os seres humanos; os pés, muito menos.

As mãos ficam mais ou menos entre uma coisa e outra, com 
considerável divergência nas dimensões gerais e nos comprimentos
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relativos dos dedos. Mas, que aspecto do desenho da mão a seleção 
natural favorece? Uma mão para atirar lanças? Para acender fogueiras? 
Para gesticular? Durante nossa evolução, tantas têm sido as demandas 
importantes com relação às mãos que a natureza teve de estabelecer 
compromissos. Isso nos deixou com mãos que variam não apenas na 
forma, mas também na destreza com que podem desempenhar várias 
tarefas. Não há dúvida de que alguns músicos têm a boa sorte de 
nascerem exatamente com a anatomia certa para seu instrumento. Um 
grande cantor precisa de uma grande garganta. Igualmente, a física 
das alavancas favorece pianistas com dedos grossos (em radical con
tradição com a imagem romântica do virtuoso esguio).

Entretanto, muitos virtuosos que não têm corpos ideais para seus 
instrumentos ainda assim tocam com facilidade consumada. Isso 
aponta para a variação neurológica como fator decisivo no virtuosis
mo. É óbvio que a simples velocidade (o que chamamos, de modo 
errôneo, de “reflexos rápidos”) é extremamente importante. Mas 
também são importantes outros tipos de habilidade muscular, inclu
sive a de tocar alto ou suavemente, e de apresentar os tempos exatos 
que tornam a música expressiva.

Para complicar ainda mais as coisas, a experiência precoce tem 
um efeito profundo no desempenho do sistema motor. Há três 
séculos, o compositor francês François Couperin declarou que as 
crianças deveriam começar a estudar instrumentos com a idade de seis 
ou sete anos.8 Desde então, multiplicam-se as provas de que ele tinha 
razão. As pesquisas mostraram que quase todos os grandes violinistas 
começaram com seis anos, ou antes. Da mesma forma, um estudo 
descobriu que os concorrentes num grande concurso internacional de 
piano tinham começado a tocar, em média, aos sete. Também se 
demonstrou que a aprendizagem precoce é muito vantajosa para a 
habilidade na análise dos acordes e essencial para desenvolver o 
autêntico diapasão perfeito.

Será que o cérebro se desenvolve de forma diferente em quem 
começa cedo? Hoje, os neurocientistas tomam como certo o conceito 
de períodos decisivos no desenvolvimento do cérebro. Há muito
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tempo se sabe que os gatinhos ficam cegos se seus olhos forem 
vendados durante certas semanas após o nascimento. Estruturas cru
ciais no sistema visual amadurecem durante esse período, mas só se 
forem estimuladas pela entrada procedente da retina. Muitos outros 
exemplos de períodos críticos foram descobertos desde então, pos
sivelmente incluindo alguns decisivos para a aquisição da linguagem, 
nos seres humanos.

Trabalho recente com sondagens cerebrais confirmou o conse
lho de Couperin, de que os músicos devem começar cedo. Descobriu- 
se que a ponte entre os dois lados do cérebro (o corpo caloso) é 15 por 
cento maior em adultos que começaram a tocar piano antes dos oito 
anos, em comparação com outros que começaram mais tarde. Notável 
é que pianistas que começaram depois dessa idade não mostraram 
nenhuma diferença significativa com relação aos que nunca tocaram 
qualquer instrumento. E uma observação espantosa. O corpo caloso 
contém cem milhões de fibras nervosas, tantas quantas há em cem 
nervos ópticos. Um aumento de 15 por cento no corte transversal 
indica amplo aumento no fluxo de informações.

Essa visão do virtuosismo em termos de neurologia bruta é 
fortemente determinística: quanto melhor a instalação elétrica, me
lhor a interpretação; a prática reforça as conexões, a negligência as 
enfraquece; o progresso é, necessariamente, gradual e relutante. É uma 
idéia que faria perfeito sentido, se não fosse por um fato inconvenien
te: muitos músicos médios tocam muito melhor, ocasionalmente, do 
que o habitual. De repente, as mãos (ou lábios e pulmões) executam 
passagens com uma facilidade e precisão que deixam o intérprete 
espantado. Claro, exibimos uma variabilidade, de um dia para outro, 
em tudo o que fazemos. Mas quem pratica a corrida em velocidade 
média não vai de repente passar a correr quilômetros em poucos 
minutos. Os músicos médios, porém, algumas vezes conseguem fazer 
algo parecido com isso. De certa forma, os aparentes limites da 
capacidade do sistema motor ampliam-se bruscamente.

Essas experiências sugerem que a melhor parte do virtuosismo 
pode ter pouco a ver com a vantagem neurológica bruta. Em vez disso,
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o virtuosismo pode depender da maneira como a mente do músico se 
organiza, durante o desempenho —  como o corpo se comporta, como 
a atenção é focalizada e, acima de tudo, de que maneira entram em 
ação as imagens mentais. Segundo esse ponto de vista, o virtuosismo 
é, principalmente, uma questão de planejamento abstrato, não de 
controle muscular bruto.

O virtuoso desenvolve hierarquias mentais profundas e flexíveis, 
hierarquias tão bem treinadas que funcionam automaticamente em 
níveis superficiais, liberando a mente do virtuoso para se preocupar 
com estruturas musicais mais amplas. Trabalhar com grandes es
truturas dá tempo ao virtuoso para considerar todos os atos musicais, 
antes de serem praticados. O músico não é mais acossado pela 
aglomeração de notas nem sua atenção pulverizada por uma explosão 
de detalhes.

É estimulante, quando um amador mergulha nesse mundo. 
Acontece apenas após a prática assídua conseguir fortalecer as porções 
profundas da hierarquia motora que geram uma peça. De repente, 
fica claro que uma técnica muito melhor está ao alcance, apesar do 
progresso glacial, na prática diária. E, miraculosamente, a cobiçada 
habilidade física revela-se já presente, bastando apenas que ele consiga 
lembrar o caminho. O músico descobre que a sensação de tocar 
mudou, de repente: “Então, é assim\”

Quando lhes perguntam como é conhecer uma peça e tocá-la 
bem, os músicos profissionais respondem, freqüentemente: “Ah, sei 
lá, apenas me lembro dela e toco.” Mas, quando pressionados a darem 
detalhes, os músicos, na maioria, contam que experimentam uma 
mistura de tipos diferentes de imagens mentais, antecipatórias dos 
movimentos físicos feitos por eles.9 Ouvem notas, nas imagens men
tais auditivas, vêem notas, em termos de vários desenhos abstratos, 
sentem as notas como antecipações musculares. Os virtuosos parecem 
reger com imagens mentais auditivas; os amadores, praticamente 
nunca. Um estudo descobriu que uma maioria de músicos com 
aprendizagem clássica dizia ter imagens mentais auditivas muito 
claras, ou até tão claras quanto a verdadeira audição, após ouvirem
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um cantor ou cantora acompanhados pelo piano. Em comparação, 
ninguém, num grupo de teste integrado por psicólogos, era capaz de 
reproduzir uma peça no ouvido de sua mente.

Não se quer dizer com isso que os músicos hábeis experimentem 
um emaranhado de imagens, ao lado do seu desempenho verdadeiro. 
As imagens que vêm ao intérprete são uma série de fugidias antecipa
ções. Todos conhecemos a sensação. Imagine-se procurando em sua 
cozinha por um saleiro que sumiu. Seu cérebro não gera uma imagem 
de alta definição do saleiro, para acompanhá-lo em sua busca. Não há 
coisas que se pareçam com saleiros em número suficiente para tornar 
isso necessário. Basta, para levar seus olhos a darem com o saleiro, uma 
ligeira antecipação do seu tamanho e forma aproximados, do brilho 
do vidro, da brancura do conteúdo. Um músico trabalha da mesma 
maneira, usando fragmentos de imagens mentais para instigar desdo
bramentos da hierarquia motor, de forma bem parecida com a que 
ocorre quando ele dá olhadas em fragmentos da partitura. É provável 
que as imagens mentais auditivas plenamente desabrochadas só ocor
ram em momentos de hesitação, quando há alguma dúvida sobre o 
que vem em seguida e o músico, momentaneamente, toca de ouvido, 
traduzindo os sons das notas para os movimentos físicos que as 
produzirão.

Mas, se as imagens mentais auditivas são escassas, como serão 
lembrados os detalhes de uma peça? Para a maioria dos músicos, 
parece que o lugar de maior destaque é ocupado pelas imagens mentais 
cinestésicas—  um desfile fantasmagórico de antecipações musculares. 
Essas são as sensações que, antigamente, pensávamos que se originas
sem de feedback proveniente da musculatura e ocorressem no córtex 
somatossensorial e no parietal.

A tal ponto as imagens mentais cinestésicas fazem parte da nossa 
experiência que raramente as notamos. São mais conspícuas quando 
deixamos de iniciar um movimento que pretendíamos fazer (“Na sua 
hora, prepare-se...”). Como acontece com as imagens visuais e audi
tivas, as cinestésicas ocorrem normalmente em pequenos fragmentos 
—  e estes podem liberar rotinas motoras. Um impulso em direção a
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uma escala menor é suficiente para fazer com que ela seja tocada. 
Como acontece com outras formas de imagens mentais, as cinestésicas 
podem ser cultivadas até se tornarem vívidas e precisas, e longas 
seqüências cinestésicas serem decoradas.

Qual a diferença entre uma imagem cinestésica e uma intenção 
comum de se movimentar? Dez cientistas cognitivos talvez dessem a 
essa pergunta uma dúzia de respostas diferentes. Lembrem-se do que 
foi dito no Capítulo 6, sobre o fato de que a própria noção de imagens 
mentais é controvertida. Parece que essas imagens não ocorrem como 
uma faculdade mental independente, mas sim como extensão das 
antecipações exigidas para qualquer ato cognitivo, seja ouvir uma 
canção ou cantá-la. Para muitos psicólogos cognitivos, as imagens 
mentais não passam do desempenho dessas antecipações, na ausência 
da verdadeira percepção, ou do verdadeiro movimento. Como a 
atividade no córtex motor é sempre precedida por atividade no córtex 
pré-motor, nos gânglios basais e em outras partes do sistema motor, 
a idéia de antecipação precedendo o movimento combina bem com 
os dados da neurologia. Todas as ações complexas exigem antecipação 
para serem entendidas, seja um passo, uma frase falada ou um arpejo. 
Isto, na verdade, corresponde simplesmente a dizer que, para os níveis 
mais superficiais poderem colocar o corpo em movimento, é preciso, 
primeiro, que se tornem ativos os níveis profundos da hierarquia.

Lembrem, também, que as sondagens cerebrais sugerem que as 
imagens mentais emanam do córtex perceptual —  imagens visuais no 
córtex visual, imagens auditivas no córtex auditivo e imagens cines
tésicas no córtex somatossensorial. Então, as antecipações motoras 
têm mais a ver com a “sensação passiva” do que com a “intenção ativa” . 
Essa noção é compatível com a idéia de que os movimentos complexos 
só são iniciados após os lobos parietais prepararem mapas do corpo e 
do seu meio ambiente. É uma noção que apóia uma idéia que os 
professores de música, consistentemente, tentam transmitir aos seus 
estudantes: de que o virtuosismo não é alcançado através de um esforço 
da vontade, mas sim da descontraída contemplação das estruturas mais 
profundas da música. Em vez de tentar forçar os movimentos feitos
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pelos níveis superficiais da hierarquia motora, o virtuoso focaliza sua 
atenção nos níveis profundos da sensação, que fazem surgir o movi
mento. Como diz o psicólogo Fritz Perls: “Tentar, fracassa; a cons
ciência cura.”

Memorização

O recurso à hierarquia, por parte do virtuoso, explica como 
alguns músicos podem memorizar tão rapidamente obras complica
das. No capítulo anterior, vimos como as lembranças são geradas pela 
hierarquia profunda. Não são instantâneos, mas reconstruções. Inver
samente, a memorização é questão de desconstrução. O virtuoso é 
capaz de abstrair rapidamente um pequeno número de padrões entre
laçados entre as notas de um trecho longo, reduzindo a apenas alguns 
poucos dispositivos musicais as muitas notas do trecho.

É significativo que muitos músicos amadores simplesmente não 
consigam memorizar suas composições. Sem compreensão estrutural 
de uma peça, eles se apoiam na partitura para levá-los de uma a outra 
nota inerente. Mesmo quando lhes é explicada a importância das imagens 
mentais e da hierarquia, a maioria deles não tem idéia alguma de como 
desenvolver tais habilidades e muito menos paciência e disciplina para 
começar outra vez a tocar de maneira inteiramente diferente.

A diversidade das imagens mentais dá lugar a perguntas tortu
rantes: será que os músicos com memória forte preferem certos tipos 
de imagens? Caso afirmativo, será que um estudante de música pode 
melhorar sua memória mudando a ênfase de um tipo de imagens para 
outro? E até que ponto temos a liberdade de escolher os tipos de 
imagens capazes de funcionar, em meio à confusão do desempenho 
real? Como cada tipo de imagem parece surgir de uma parte particular 
do cérebro voltada para perceber ou analisar o mundo, isso equivale 
a perguntar se os músicos deveriam preferir certas partes do cérebro, 
em detrimento de outras.

Considerem o paradoxo de Sergei Rachmaninoff.10 Como Mo- 
zart e Liszt (e também alguns músicos inteiramente anônimos), ele
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podia tocar composições inteiras após uma única audição, transcre
vendo-as no local, se necessário. Ainda estudante, ele dominou em 
apenas dois dias as Va nações de Brahms, de Handel, um cavalo-de- 
batalha de vinte e duas páginas. Mas, quando Rachmaninoff decidiu 
ganhar a vida como pianista, dando concertos, praticou durante dois 
anos antes de ir para o palco. “Sergei estava sempre praticando”, disse 
seu bom amigo Vladimir Horowitz.

Como pode acontecer uma coisa dessas? Uma possibilidade é de 
que Rachmaninoff não soubesse, de fato, que peças era capaz de tocar 
fluentemente, após um contato tão rápido. Êle meramente tirava a 
partitura de uma forma de representação, no papel de partitura, para 
outra forma de representação, em sua cabeça, fosse em termos visuais, 
auditivos ou conceituais. Quando tocava, ele lia, na verdade, nessa 
partitura interna. Mas um desempenho com leitura à primeira vista, 
mesmo de um perito, é sempre desapontador, porque o músico não 
aprendeu ainda a modelar as notas, para que formem estruturas mais 
amplas.

O que, então, constitui saber uma peça? Será que uma hierarquia 
cinestésica contínua, profunda, tem de se desdobrar para que se possa 
tocar de maneira virtuosística e expressiva? Afinal desempenho é, em 
última instância, uma questão de movimento físico. Qualquer repre
sentação mental que não seja cinestésica, exigiria, presumivelmente, 
uma tradução para a linguagem do movimento. Será que o desempe
nho não seria mais espontâneo e a mente do músico não ficaria menos 
entulhada de detalhes se essa tradução não estivesse no caminho?

A experiência do pianista Glenn Gould parece confirmar essa 
opinião.11 Êle também era capaz de captar quase instantaneamente a 
estrutura de uma composição, sem bater ponto no teclado por muitas 
horas, antes de ir para o palco ou para o estúdio de gravações. Êle 
gostava de dizer que não tinha uma “relação de prática” com o piano. 
Mas Gould reconhecia que, em sua mente, praticava muito. Por 
exemplo, com a idade de vinte e sete anos, calculou que já tocara a 
quinta partita de Bach mais ou menos quinhentas vezes, na maioria 
dirigindo, ou caminhando pela cidade. Significativamente, esse pro
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cesso parece ter sido, em grande medida, cinestésico. Um conhecido 
descreveu como Gould, antes de dar um concerto, caminhava de um 
lado para outro, em seu camarim, cantarolando a melodia, regendo 
com o nariz e batendo em teclas imaginárias, no ar.

Outra deixa para entender a natureza cinestésica da memória 
musical de Gould era seu irritante hábito de cantar enquanto tocava. 
Êle deixava loucos os técnicos de gravação. Durante uma sessão, 
ergueram em torno de sua cadeira uma parede que absorvia som. Em 
outra, ele usou uma máscara de gás comprada numa loja de excedentes 
do exército. O que ele não conseguia fazer era tocar sem cantarolar. 
“E um terrível aborrecimento o fato de que não gosto de nenhuma 
das duas coisas”, disse ele. “Gostaria de poder me livrar disso, e me 
livraria, se pudesse, acreditem; mas não posso.”

Significativamente, muitos virtuosos alegam que não precisam 
de aquecimento algum. A maioria dos músicos acha que é preciso levar 
alguns minutos tocando até alcançarem seu melhor nível, como se 
estivessem realinhando o sistema nervoso para a tarefa a cumprir. 
Claro, um aquecimento é necessário quando as mãos e os braços estão 
frios, pois os músculos, literalmente, precisam estar quentes para traba
lhar bem. Glenn Gould enfiava os braços em água quente, pouco antes 
de subir ao palco. Mas não precisava, absolutamente, aquecer-se no 
teclado. Suas hierarquias musicais estavam tão bem preparadas para 
o concerto próximo que não era necessário nenhum aquecimento.

Existe uma contradição nisso, porque parece estar implícito aí 
uma espécie de automatismo. No entanto, os professores de música 
sempre alertam seus estudantes contra a interpretação automática. 
Todo intérprete conhece a experiência —  olhar vazio, sensação de 
tempo suspenso e a surpresa de descobrir que a peça terminou e é hora 
de fazer uma curvatura envergonhada. Esse tipo de interpretação é 
feito com pouca consciência da platéia ou da própria música, como 
se o intérprete fosse um datilógrafo copiando páginas, sem compre
ender seu conteúdo. Não há imagens mentais que sirvam de guia, 
nenhuma concepção profunda da peça. Em vez disso, uma longa 
cadeia de associações cinestésicas, de momento a momento, vai con-
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duzindo as mãos por entre as notas. Qualquer quebra na cadeia e o
músico se sentirá perdido.

Mas esse não é o automatismo dos virtuosos. Êles cumprem seu 
desempenho com uma consciência altamente sensível de uma hierar
quia em desdobramento, que se apresenta, muitas vezes, através de 
imagens mentais auditivas. Essa interpretação é tudo, menos robótica. 
Todos os movimentos são regidos por estruturas abstratas, que vêm 
das profundezas de uma representação hierárquica da peça. Traba
lhando a partir de um mapa assim, músicos excepcionais podem entrar 
numa peça em qualquer ponto, de memória, ou mesmo transpor uma 
peça para outro tom, e também são capazes, prontamente, de modi
ficar aspectos superficiais do desempenho, como o dedilhado. Em 
comparação, o automatismo do músico medíocre é rigidamente 
uniforme, de um desempenho a outro. Êle lembra as peças em termos 
de longos encadeamentos de características superficiais. Sobrecar
regado com os detalhes, só consegue entrar de memória na peça em 
alguns pontos. E detalhes como dedilhados e até mesmo sutilezas 
expressivas ficam presos a determinados trechos.

Talento

Claro, há muito mais coisas na habilidade musical refinada do 
que viajar através de notas decoradas. Exigimos sutilezas de expressão. 
Exigimos interpretações que tragam à luz as mais amplas e profundas 
relações entre estruturas musicais. E exigimos aquele inefável equilí
brio entre todos os aspectos do timinge da ênfase que chamamos de 
“gosto”. Essas qualidades se reduzem à noção simples e amorfa de 
talento musical. Apenas algumas pessoas parecem tê-lo, outras clara
mente não o têm.

Há décadas os psicólogos discutem se é possível explicar a 
inteligência como um fenômeno isolado, e o mesmo acontece com a 
musicalidade. Mas, enquanto podemos abordar a inteligência analí
tica pelo menos em termos de uma contagem de QI, o talento só pode 
ser avaliado como uma miscelânea de habilidades: a discriminação de
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matizes de diapasão e altura, memória para melodias e ritmos, a 
capacidade de identificar mudanças em frases sucessivas.

Críticos argumentaram que altas contagens nesses testes predi
zem apenas o sucesso de um músico ordinário. A seus olhos, o talento 
profundo é um fenômeno unificado, uma verdadeira inteligência 
musical, que só pode ser observada através do desempenho real. 
Significativamente, testes de laboratório mostram que as aptidões 
tendem a se enquadrar em dois grupos, sendo um deles o da análise 
superior de diapasões e acordes e o outro, o da análise do ritmo e da 
dinâmica. Como vimos em capítulos anteriores, essa é exatamente a 
divisão de habilidades encontradas entre o lado esquerdo e o direito 
do cérebro.

É a personalidade do músico que o torna musical?12 Quando são 
feitos inventários de personalidade, em grupos de músicos clássicos, 
os resultados não surpreendem. Há uma forte exibição da “força do 
superego” que os impele a longas horas de prática, e eles tiram altas 
notas em tenacidade, independência e autoconfiança. Isso não é de 
surpreender, desde que a vida do músico está longe de ser convencio
nal e essas qualidades caracterizam todas as pessoas que assumem 
riscos. Diferencia o músico apenas um traço de “ânimo terno” —  uma 
sensibilidade para a expressão emocional, não apenas na música, mas 
em todas as artes. Mas todos os tipos de artistas tiram altas notas nesse 
fator, e ele não explica o motivo para alguns se voltarem para a música, 
quando outros se voltam para a pintura, dança ou literatura.

Os músicos também tendem a ser andróginos, não querendo 
isso dizer que usem roupas unissex e cabelos de comprimento médio, 
mas sim que fogem aos padrões de gênero habituais na sociedade. Os 
homens são, em média, mais sensíveis, e as mulheres mais vigorosas. 
Qualquer pessoa que domina um instrumento entende o motivo. No 
virtuosismo, o músico, ao mesmo tempo, comanda as notas e é 
arrebatado por elas. Estudos mostram que a androginia aumenta com 
o tempo de duração da profissão.

Como acontece com os compositores, os músicos profissionais 
têm contagens mais baixas nos testes de QI do que outros profissionais
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de nível comparável.13 Estudantes de importantes escolas superiores 
de música têm uma média de QI de 130 —  muito abaixo do que se 
encontraria em programas de elite de muitas outras disciplinas. Além 
disso, a amplitude da inteligência geral é muito maior entre os 
estudantes de música (QIs entre 93 e 166, numa escola de prestígio). 
Isso não significa que a musicalidade seja, de alguma forma, incom
patível com a inteligência geral, mas apenas que é suficientemente 
independente do QI, a ponto de indivíduos com QI inferior serem 
capazes de se elevar até um status profissional superior (enquanto, em 
outras profissões, geralmente não são capazes).

Qual o fator, então, que leva alguns músicos a desenvolverem 
hierarquias profundas, enquanto outros mal conseguem arranhar para 
além da superfície? Sem dúvida, uma vantagem neurológica inata 
torna a tarefa da construção de hierarquias muito mais fácil para 
alguns deles. A neurologia conducente às imagens mentais auditivas 
é uma grande dádiva, como seriam lobos parietais robustos, aptos para 
o planejamento de seqüências de movimentos. Mas os professores de 
música contam histórias sobre estudantes talentosos que deixam de 
cumprir sua promessa precoce. De alguma forma, não se desenvolvem 
adequadamente. Certos aspectos da interpretação são superenfatizados 
e outros negligenciados. A fonte do problema é clara. As hierarquias 
profundas só se desenvolvem quando o músico pratica da maneira certa.

Talvez o maior inimigo do virtuosismo e da expressividade 
musicais seja uma espécie de “mentalidade de datilógrafo”, na qual a 
atenção é sempre dirigida para a correção das notas isoladas. Quando 
os músicos estreitam o alcance de suas intenções e percepções, acabam 
por produzir uma longa sucessão de figuras isoladas, que não estão 
unidas por relações profundas —  numa palavra, um mosaico. Em 
contraste, os virtuosos parecem alimentar as relações profundas, cul
tivando diretamente suas imagens mentais. Tais relações são amorfas 
e, ao contrário de notas e figuras isoladas, podem ser de difícil 
prefiguração.

A curto prazo, a ênfase nas relações profundas torna o progresso 
difícil de verificar e difícil de exibir aos outros, então a maioria dos
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músicos opta pelas recompensas imediatas decorrentes de uma inter
pretação perfeita nas notas. Além disso, as relações profundas não 
podem ser lidas numa partitura com a mesma facilidade das notas 
isoladas, precisando ser redescobertas tôda vez que o músico volta a 
um trecho, o que torna a prática muito mais exaustiva. Algumas vezes, 
os virtuosos alegam que, quando se consegue pelo menos projetaras 
relações profundas da música que se tenta interpretar, como um mapa 
desdobrando-se diante da pessoa enquanto ela toca, então as notas 
mais ou menos virão por conta própria (mas, mesmo assim, o apri
moramento técnico é habitualmente necessário). Trabalhar dessa 
maneira exige grande paciência e, de fato, uma grande fé.

Os pesquisadores descobriram radicais diferenças entre os estilos 
de prática dos amadores e dos virtuosos. Os amadores tendem a tocar 
longos trechos do começo ao fim, parando várias vezes para repetir as 
notas erradas, quando as descobrem. Os virtuosos concentram-se nos 
fragmentos, raramente tocando a peça inteira, e corrigem as notas 
erradas tocando-as no contexto de uma frase maior. Entendem que o 
motivo para aparecer uma nota ruim muitas vezes não está nos 
movimentos feitos para tocar essa nota, mas sim nos movimentos 
feitos para tocar as notas em torno dela. E então corrigem as notas 
erradas trabalhando nas relações entre notas através de uma reorgani
zação dos níveis mais profundos das hierarquias motora e conceituai, 
a partir das quais as notas surgem. Ao fazer isso, aprofundam essas 
hierarquias e as tornam mais autoconscientes e manipuláveis.

O simples volume de prática também é importante. Ninguém 
se surpreende com o fato de que se descobriu, através de estudos, uma 
forte correlação entre a qualidade do desempenho e o volume de 
prática. Num importante conservatório, os melhores violinistas ha
viam praticado 7.400 horas, antes de ali chegarem; a média, 5.300 
horas; os piores, 3.400 horas.H Os melhores intérpretes praticavam 
todo dia à mesma hora, pela manhã, e tiravam poucos dias de folga, 
ou nenhum. Estudos com atletas mostraram tendências semelhantes, 
pois os melhores entre eles têm, tipicamente, um volume de prática 
um quarto maior que o dos esportistas situados no escalão abaixo.
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Mesmo assim, vale a pena notar que muitos músicos praticam durante 
décadas sem se tornarem virtuosos. Em certos casos, milhares de horas 
de prática extra têm pouco efeito sobre o virtuosismo ou a expressão, 
de modo geral.

É possível tocar bem sem praticar nada? O grande violinista Fritz 
Kreisler alegava que jamais praticara, nem mesmo em criança. Inver
samente, Jascha Heifetz calculou, aos quarenta e seis anos, que tocara 
o violino durante 100 mil horas, ou seja, o correspondente a cerca de 
uma jornada de oito horas, durante seis dias por semana, desde os 
primeiros anos da infância. Mais comuns (e mais verossímeis) são os 
casos de virtuosos que praticaram incessantemente na juventude e 
quase nada, mais tarde. Foi o que aconteceu com os primeiros grandes 
virtuosos instrumentais: Paganini e Liszt. Parece que, uma vez bem- 
estabelecida uma hierarquia motor, capaz de executar qualquer co
mando, só são necessários os desempenhos ocasionais, para refrescar. 
Todo o resto —  decorar, experimentar e interpretar —  pode realizar- 
se, em grande parte, através das imagens mentais.

Poucos profissionais elevam-se até esse nível. Não é fácil desco
brir o motivo. Mesmo sendo necessária uma neurologia excepcional, 
deveria haver mais exemplos de talentos assim, apenas pela força dos 
números. Mas não há. Será que o problema é a aprendizagem precoce? 
Vimos que há grande vantagem em começar jovem. Mas os jovens são 
altamente maleáveis, de todas as maneiras. Em seus primeiros anos 
com o instrumento, eles adquirem uma noção do que é tocar um 
instrumento e a carregam consigo durante uma vida inteira. Se a 
concepção for incorreta —  e freqüentemente é, em parte porque é 
raro as crianças receberem aulas dos melhores músicos — , pode haver, 
como conseqüência, uma vida de esforços mal orientados.

N a maioria, os instrumentos musicais são tremendamente com
plexos, e muito mais do que sugeriria um exame apressado. Apenas 
extrair um toque de um clarinete, apenas achar um dó médio, numa 
extensão de oitenta e oito teclas de piano, já são tarefas esmagadoras 
para uma mente jovem. Para piorar as coisas, a maioria das crianças 
começa a fazer música usando partituras escritas. Lutam para decodi



ficar nosso complicado sistema de notação antes mesmo de poderem 
lidar com a linguagem escrita. A simples dificuldade técnica de tudo 
isso transforma numa ginástica o fazer música. Muitos nunca encon
tram seu caminho até uma maneira mais musical de tocar. Tornam-se 
Toms Cegos, mas sem a memória espetacular.

Felizmente, não existe nenhuma crise de habilidade musical em 
nosso tempo, como acontece com a composição. Abundam o talento 
e o virtuosismo. Mas isso ocorre apesar dos padrões deficientes de 
educação musical encontrados em quase tôda parte. Incontáveis bi
lhões de aulas de música estão destinadas a conduzir a alguma coisa. 
Mas não conduziram a uma sociedade de amadores que apreciem fazer 
música —  como era o caso, antigamente, em certas camadas sociais. 
O fonógrafo nos tornou preguiçosos, nos engordou com a música feita 
por outras pessoas e, talvez o pior de tudo, nos tornou perfeccionistas 
com relação ao desempenho. E, assim, lutar com um instrumento 
perdeu seu encanto. Talvez, se fôssemos melhores ouvintes, viria em 
seguida o ato de tocar. E disso que trata o próximo capítulo.



8
Do som...
...ao tom...

...à melodia...
...à harmonia...

...ao ritmo...
...à composição... 

...ao desempenho...

...ã escuta...

NA FLORESTA TROPICAL da Nova Guiné,1 visitantes de terras 
distantes entram cantando e dançando numa habitação comunal 

dos Kaluli. Com suas vozes vacilantes e quadris que se remexem, prestam 
homenagem ao clã do seu hospedeiro, ao seu território e aos seus ancestrais. 
A platéia fica profundamente comovida e logo lágrimas começam a 
correr. Depois de algum tempo, a dor é excessiva. Aborrecidos por serem 
obrigados a suportar tanto sofrimento, alguns dão um salto e, para se 
vingar, arrancam as tochas das paredes e queimam os músicos-dançarinos 
nos braços e nos ombros. Mas os artistas não fogem. Na verdade, não 
apresentam qualquer sinal de dor, mas apenas maior intensidade em sua 
música. O canto, a dança e o choro continuam a noite inteira e, ao 
amanhecer, os exaustos artistas estão com queimaduras de segundo e 
terceiro graus. Ao voltarem para casa, eles as exibirão como emblema de 
proeza musical, uma espécie de aplauso perpétuo. Mas, antes de partir, 
os artistas precisam compensar seus anfitriões por fazê-los chorar.

Em Frankfurt está em marcha uma ópera do compositor ame
ricano John Cage. Intitulada Europera,2 ela consiste num arranjo
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casual de fileiras de dezesseis compassos drados de óperas mais antigas, 
de domínio público. Saídas, entradas, todos os aspectos da composi
ção foram determinados por lances aleatórios do sagrado I Ching. 
Enquanto uma diva chega ao palco de jipe, outra sai na barriga de um 
peixe gigantesco. Árias são cantadas dentro de banheiras, esquifes, 
latas de lixo. Uma cantora empreendedora empunha uma vara de 
pesca na frente do palco, içando do poço da orquestra o que consegue 
apanhar. Isso se passa sem ser notado pelos músicos, sentados numa 
plataforma hidráulica que se eleva e cai, imprevisivelmente. De fato, 
a maior parre do cenário está em contínua mudança, a entrar e sair, 
subir e descer. Para a platéia não cochilar, um zepelim, no final, 
arremessa-se ao espaço, por cima das primeiras fileiras de cadeiras. A 
ópera é um imenso sucesso e grupos teatrais no mundo inteiro 
reivindicam reencená-la.

No Zaire iniciam-se os procedimentos de um tribunal, numa 
vila de Bambala.3 Seu objetivo é decidir sobre um processo, e os 
litigantes apresentarão, cada um, argumentos racionais. Mas o resul
tado pode depender menos de suas habilidades como advogados do 
que de suas habilidades como músicos. Pois se exige que eles cantem 
seus argumentos. O queixoso entoa: “Sou como o cão que fica diante 
da porta até conseguir um osso.” O acusado replica: “Ninguém segue 
ao mesmo tempo por dois caminhos. Você disse isso e aquilo. Uma 
das duas coisas deve estar errada. Por isso eu o ataco.” Há ordem no 
tribunal, mas pouca tranqüilidade, porque as famílias dos dois litigan
tes aderem espontaneamente, fazendo eco aos pontos principais, 
como um coro grego. Esse conflito harmonioso continuará a tarde 
inteira e, quando os anciãos da aldeia derem afinal seu veredicto, o 
chefe transmitirá a decisão por tôda parte e em torno —  através de 
tambores.

N o centro da cidade de Los Angeles, um carro passa por um 
bairro movimentado. Seguiria despercebido, se não fosse audível até 
mesmo de certa distância, primeiro através de um ronco nos canais 
do ouvido e, depois, através de arrepios na pele, uma trepidação nas 
entranhas, sacudidelas nos ossos. Só quando o carro se aproxima
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torna-se claro que é uma espécie de música que ele expele, uma música 
cuja energia está contida nos tons graves, baixos demais para trans
portarem melodia ou harmonia. A barragem de som não sai do interior 
do carro, onde ele é relativamente silencioso, mas do porta-malas, do 
qual se projetam para a rua gigantescos amplificadores. Amplificado
res de combustão lenta e uma falange de baterias movidas a ácido de 
chumbo: grandes despesas foram feitas para esse concerto indesejável. 
Porém, por mais que os transeuntes se encolham e façam caretas, 
suportam a bofetada e se afastam. A mensagem é hostil. Melhor ficar 
de longe.

No senão australiano,4 um aborígine volta de uma aventura 
extremamente incomum: uma viagem a Londres. Êle é logo cercado 
por sua família e por amigos, todos a exigir que ele conte sua jornada, 
nos mínimos detalhes. E, assim, ele apresenta seu diário, uma canção 
muito comprida, que compôs dia após dia e memorizou, com versos 
e entonações contando cada experiência sua. A platéia não vê nisso 
nada fôra do comum. Há séculos os aborígines australianos elaboram 
complexas canções descrevendo a terra rude que habitam, canções que 
qualquer pessoa pode usar como uma espécie de mapa. A voz se eleva 
e cai, com arpejos, ao descrever um caminho na montanha, ou se 
achata uniformemente, quando a paisagem se torna plana e vai dar 
numa grande bacia. É preciso sutileza, porque a paisagem desértica 
pode estender-se por quilômetros sem qualquer característica diferen
te e os viajantes talvez morram, se uma canção os desorientar. Então, 
as canções arremedam menores detalhes da paisagem, até o ruído dos 
passos em tipos particulares de solo. Quão mais fácil é descrever a 
paisagem infinitamente variada de uma cidade européia! A canção do 
viajante citado se encerra com instruções para se passar pelo Aeroporto 
Heathrow.

Esses exemplos do mundo inteiro nos lembram que a música 
não é sempre, ou nem mesmo habitualmente, algo que ouvimos por 
prazer. Particularmente nas sociedades industriais modernas, a música 
está em tôda parte e embutida em tudo. Acordamos com a música do
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rádio dos nossos relógios, depois a usamos durante o café da manhã, 
para juntar energia, durante a hora do rush, para nos acalmar, durante 
o trabalho, para nos anestesiar, e para relaxar, no fim do dia. E somos 
bombardeados com música não solicitada. Uma hora vendo televisão 
é acompanhada por dúzias de melodias projetadas para atrair adrena
lina, lágrimas ou dinheiro de consumo. A música é usada para fazer 
operários de fábricas produzirem mais engenhocas e as galinhas porem 
mais ovos. Já foi usada para curar, hipnotizar, reduzir a dor e como 
auxiliar de memorização. Dançamos ao som de música, compramos 
com música, limpamos a casa com música, fazemos ginástica com 
música e amor com música. E, vez por outra, nos sentamos e ouvimos 
atentamente música.

Um marciano visitante poderia concluir que qualquer espécie 
que se cercasse a tal ponto de música deveria estar voltada para o 
desempenho. Mas não é este o caso. Quanto mais somos cercados por 
música, menos participamos. Nas sociedades pré-tecnológicas, a fron
teira entre fazer música e ouvir música não é bem definida. Como 
veremos no Capítulo 10, a música começou como cantilena, à qual 
todos aderiam. Apenas bater palmas, acompanhando, já é uma espécie 
de habilidade musical, criando som para todos ouvirem. Dançar 
também pode ser, de certa forma, fazer música, pois os movimentos 
do corpo arremedam os movimentos do som. Os especialistas musicais 
só apareceram mais tarde, quando instrumentos difíceis de tocar 
começaram a acompanhar a voz que cantava.

Mas, na sociedade industrializada, a especialização separou o 
intérprete do ouvinte. Experimentamos música através dos concertos, 
uma instituição que tem apenas alguns séculos de existência e ainda é 
desconhecida em algumas partes do mundo. Mesmo as gravações que 
ouvimos são uma espécie de sucedâneo de concerto. Os concertos 
assumem muitas formas —  o jazz club, o baile com a grande orquestra, 
a loucura do rock, a grande ópera — , mas têm muito em comum.

Neste capítulo, veremos como um cérebro se posiciona para 
receber o som musical. Há tantas abordagens para se ouvir música, e 
a música foi projetada de tantas formas para satisfazer essas aborda
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gens, que alguns etnomusicólogos já declararam que não existe um 
fenômeno universal da “música”. Não podemos examinar aqui os 
hábitos musicais de todas as culturas. Mas acontece que praticamente 
todas as abordagens da música são encontradas na moderna sociedade 
industrial. E assim começaremos com uma rápida análise de como a 
música tem sido ouvida no Ocidente, nos séculos recentes, e pas
saremos à questão de como é que a música pode ser apreciada de tantas 
formas.

Concertos

Hoje, estamos tão acostumados a ouvir música o dia inteiro que 
é difícil avaliar como era raro, antigamente, ouvir um desempenho 
hábil. Para um camponês da Idade Média, a música raramente ia além 
de canções de trabalho, nos campos, e canções de ninar, em casa. 
Música mais complexa do que uma simples melodia só era encontrada 
na igreja ou em feiras anuais, onde apareciam menestréis itinerantes. 
Qualquer som musical, não importa quão toscamente interpretado, 
devia ser tão delicioso quanto as carnes e doces desfrutados apenas em 
dias festivos. Mas ouvidos tão ansiosos eram, necessariamente, pouco 
sofisticados. Um cérebro carente de experiência musical é, neces
sariamente, um cérebro carente de discernimento musical.

Foi nas salas de estar da aristocracia que a música progrediu.5 Os 
concertos eram a desculpa perfeita para um sarau que durava a noite 
inteira, e ter uma orquestra particular de primeiro nível tornou-se um 
símbolo de status dos mais elevados. Mas, até o século XVII, os 
concertos públicos, como os conhecemos hoje, eram praticamente 
desconhecidos. Na Inglaterra, o primeiro de que se tem registro 
ocorreu em 1672 (treze anos antes do nascimento de Bach e Handel), 
através dos esforços de um violinista empreendedor chamado John 
Banister. Até esse período, não havia simplesmente meio de alguém 
com nascimento humilde ouvir música séria, além da música da igreja.

Foi com a ópera que o desempenho do canto deslocou-se da sala 
de visitas para o palco formal. Inicialmente, a orquestra ficava nos
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fundos, por trás das cortinas. Quando havia falta de músicos, 
cantor podia fazer uma saída elegante, agarrar sua peruca e correr 
loucamente para a retaguarda, onde pegaria um instrumento e parti 
ciparia. Quando a orquestra foi para o lado de fôra, lá na frente — 
mais ou menos no período de Luís XIV — , ainda era uma coisa 
improvisada, sem ordenação de espaço estabelecida e com partes da 
partitura destinadas a qualquer instrumento disponível. O silêncio só 
reinava na platéia quando a realeza estava presente. Em qualquer outra 
ocasião, um concerto parecia uma feira, com as pessoas conversando, 
comendo, lendo e até jogando cartas. Os intérpretes, aparentemente, 
não alimentavam nenhum ressentimento, porque também tagarela
vam sem parar, fosse entre si mesmos ou até com amigos nas primeiras 
fileiras de cadeiras.

Até o século XIX, a programação dos concertos era feita a esmo. 
Para sobreviver, até um compositor festejado como Handel tinha de 
ser, além de músico, empresário. Êle mantinha uma espécie de 
inventário permanente de seus próprios escritos e dos escritos de 
outros, adaptando-os no mesmo instante ao libreto mais recente, com 
freqüência sem dar crédito àqueles de quem tomara o “empréstimo”. 
A demanda de novas óperas, por parte do público, era tão insaciável 
quanto nossa atual demanda de filmes, então não havia tempo para 
escrever uma partitura inédita para cada nova produção e estas, 
tipicamente, permaneciam em cartaz apenas durante algumas sema
nas. Mesmo quando uma ópera de sucesso era reencenada, seria 
diferente do original. E então, as “autênticas” reproduções de óperas 
barrocas são, necessariamente, reconstruções.

A arte de reger ainda estava muito em sua infância, nesse período. 
Em suas primeiras manifestações, o regente de um coral vaguearia pelo 
coro, sussurrando instruções para intérpretes individuais, enquanto 
eles cantavam. Mais tarde, os conjuntos eram liderados por um 
violinista que, ocasionalmente, acenava com sua batuta. Algum tempo 
depois, vários músicos poderiam colocar-se face ao conjunto, para 
liderar seções isoladas. Mas, quando a música se tornou mais comple
xa, o controle teve de ser passado para um indivíduo cuja tarefa
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exclusiva era reger. Nos primeiros tempos da grande ópera, um 
regente podia bater com um grande bastão de madeira para manter o 
compasso (prática que absorveu de tal forma o compositor francês 
Lully a ponto de ele ferir o pé e morrer de septicemia). Só no século 
XIX o regente pegou primeiro um rolo de partitura e, mais tarde, uma 
batuta, colocando-se diretamente em frente à orquestra. Estranha
mente, os primeiros regentes modernos viravam-se para a platéia, com 
medo de parecerem grosseiros.

Os concertos públicos só começam a alcançar uma assistência 
de massa no século XIX, quando a Revolução Industrial produziu uma 
classe de comerciantes ricos voltada para o divertimento, o auto-aper
feiçoamento e a ascensão social recreativa. Quase todas as cidades 
gabavam-se de ter uma casa de ópera, em geral pequena e des
pretensiosa, segundo os padrões atuais, e todos os que tinham alguma 
importância assistiam a cada nova produção. Orquestras pequenas e 
pouco treinadas tinham de se preparar para óperas sucessivas, a fim 
de manter a casa cheia. Os padrões de desempenho eram coinciden
temente insondáveis —  não que alguém se importasse, com exceção 
do regente. A platéia queria apenas ouvir astros do canto, muito bem 
pagos, que giravam num redemoinho pelo circuito europeu. Só 
quando esses astros apareciam no palco, muitas vezes cada um cantan
do em seu idioma próprio, a multidão silenciava. As rivalidades entre 
cantores tornaram-se tema favorito de mexericos e nenhum evento 
musical era tão celebrado quanto uma briga a socos, no meio do palco, 
entre sopranos em disputa.

A música de nenhum compositor era sagrada, em meio a essas 
loucuras. Os cartazes dos teatros, naquela época, proclamavam orgu
lhosamente que a mais recente produção de Mozart, Don Giovanni, 
fôra “aperfeiçoada”, com partes reescritas ou substituídas, e tendo sido 
feitos todos os tipos de “correções”. Os piores agressores eram os 
solistas do piano, que se sentiam obrigados a impor sua marca pessoal 
a composições mais antigas, através de incessantes improvisos e em
belezamentos. Mas, sobretudo, eles tocavam suas próprias músicas, 
em geral terríveis. A segunda metade do século XIX tornou-se a era
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do virtuoso que era, ao mesmo tempo, compositor, herói e símbolo 
sexual. O atletismo era tão altamente valorizado que os membros da 
platéia, algumas vezes, ficavam em pé em cima de suas cadeiras para 
observar melhor passagens ao piano apresentadas em trovejantes 
oitavas. Liszt se alternava entre dois pianos, para todos terem uma 
oportunidade de espiar suas mãos. Mulheres frágeis desmaiavam, mas 
encontravam, posteriormente, a força necessária para arrancar cordas 
de piano, a fim de levá-las para casa como souvcnirs.

Ouvindo essas histórias, poderíamos pensar que as solenes apre
sentações de hoje abandonaram inteiramente o espírito em que a 
música foi escrita. Mas os compositores parece que se opuseram 
firmemente a esses excessos. Handel tinha acessos de mau gênio 
quando as pessoas conversavam durante os ensaios. Mozart vituperava 
contra o vibrato açucarado dos violinistas; Beethoven, contra a des
preocupação dos intérpretes com a exatidão; Rossini, contra os vulga
res embelezamentos feitos pelos cantores. Como regente, Mahler 
trancou quem se atrasava do lado de fôra, até chegar o intervalo, fez 
cessar o aplauso da platéia entre os movimentos, e ignorou o clamor 
pela repetição de árias populares. Mesmo o sempre extravagante Liszt, 
na velhice fazia interpretações nota por nota. Os desempenhos atuais 
de antigas composições podem ser diferentes de suas estréias, mas são, 
é provável, exatamente o que o compositor desejou.

Hoje, nos divertimos muito com essas histórias, com a presunção 
de nosso senso de superioridade. Mas uma atmosfera de circo ainda 
impera, em grande medida, nos concertos de música popular. Só no 
reinado da música erudita é que as platéias são tão contidas a ponto 
de um espirro atrair o opróbrio da sala inteira. Em outras partes, 
freqüentemente o público conversa e anda de um lado para outro, 
come e dança e dá vivas para seus músicos favoritos. Por sua parte, os 
músicos continuam a tocar principalmente suas próprias músicas e 
sempre imprimem uma marca individual nas melodias dos outros. 
Com relação a isso, verdadeiramente “clássico” é o concerto de rock.

Na segunda metade do século XIX, os concertos de música 
erudita começaram a se parecer com os de hoje. Sem dúvida, muitos
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costumes do passado permanecem. Um concerto podia durar várias 
horas, com o solista destacado aparecendo mais de uma vez, em certas 
ocasiões apenas para improvisar. A orquestra ficava ociosa durante longos 
períodos, enquanto conjuntos menores intercalavam obras de câmara 
entre as sinfônicas. Mas, à medida que os concertos encurtaram e se 
tornaram cada vez mais formais, as platéias silenciaram e, depois, 
esperou-se que silenciassem. A primeira vez em que as luzes da casa 
foram desligadas foi com Wagner, nada deixando para o cérebro 
observar a não ser som puro.

Tecnologia Mutável

No ano de 1877, um freqüentador de concertos passaria uma 
soirée ouvindo uma sinfonia, de forma muito parecida com a que 
fazemos hoje. Teríamos sorte se, em nossa época, houvesse um ano 
tão musical quanto 1877. Em Moscou, estreou (sem sucesso) o Lago 
dos Cisnes, de Tchaikovsky; em Paris, o Sansão e Dalila, de Saint- 
Saéns; em Viena, a Segunda Sinfonia, de Brahms. Em Londres, a nova 
canção de Gilbert e Sullivan, M y Name Is John Wellington Wells, 
era a grande onda. E, em Nova York, Harrigan e Hart introduziram, 
com seu Walking for D at Cake, o concurso de dança (cake walk) nas 
apresentações de espetáculos com atores caracterizados de negros e 
com canções de origem negra [minstrel shows). Mas o evento musical 
mais significativo daquele ano ocorreu longe de qualquer sala de 
concertos. Foi a invenção de um brinquedo —  um grande cone vazio, 
ligado a uma minúscula figura de um homem segurando uma serra. 
Quando alguém gritava para dentro do cone, o som pressionava uma 
membrana e fazia o homenzinho começar a serrar. Era uma invenção 
desajeitada, com perspectivas comerciais quase nulas, e talvez se 
tornasse apenas um objeto empoeirado se seu criador fosse um homem 
menos talentoso. Mas o nome dele era Thomas Edison.6

Edison observou o homem movimentando-se proporcional
mente ao volume de sua voz e a proverbial lâmpada (que ele inventaria 
no ano seguinte) acender-se. Já trabalhara projetando um meio de
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registrar mensagens telegráficas em discos de papel. Por que não 
registrar o som? O cone que recolhia o som era equipado com uma 
agulha cortante, que espetava um cilindro coberto com folha de 
estanho. Quando o cilindro era girado com a mão, a agulha gravava 
uma fina ranhura em espiral, cuja largura variava com a amplitude da 
onda de som que chegava. Quando o processo era invertido, com o 
cilindro pressionando uma agulha e esta fazendo vibrar uma membra
na, o som reaparecia, magicamente. Não sendo homem de alta 
sensibilidade artística, Edison recitou Mary Had a Lirrle Lamb, para 
a primeira gravação da História.

Três anos depois, a invenção de Edison gravava, em Paris, a 
estréia da ópera Parsifal, de Wagner. Mas Edison não estava minima
mente interessado em música. Êle chamou sua invenção de “máquina 
falante” e a considerou um meio de imortalizar as vozes de grandes 
homens. Não seria assim, porque os cilindros se gastavam rapidamen
te. Então, ele patenteou seu dispositivo como máquina de escritório, 
servindo para tomar ditados, e ela era chamada de “escrevente ideal”. 
Com apenas cerca de um minuto de tempo de gravação, esse ins
trumento musical notabilíssimo passou seus primeiros anos como um 
objeto excêntrico, um símbolo de status. Mas logo Alexander Graham 
Bell aperfeiçoaria o desenho de Edison, revestindo os cilindros com 
cera. Patente concedida! Sem se deixar jamais superar, Edison voltou 
febrilmente à sua invenção, melhorando a agulha. Agora, os cilindros 
podiam ser tocados muitas vezes. Mas Edison ainda via neles apenas 
máquinas de escritório.

Só em 1897, vinte anos após a primeira inspiração de Edison, as 
empresas Victor e Columbia colocaram à venda as primeiras máquinas 
especificamente concebidas para a música: o gramofone (ainda bati
zado com referência à fala; o fonógrafo só apareceria mais tarde). 
Havia pouco para ouvir e os cilindros eram caros. O problema era que 
os cilindros não podiam ser reproduzidos em massa. Os músicos 
tocavam com tôda sua energia para dentro dos cones de uma dúzia de 
máquinas de gravar; depois, repetiam o desempenho para a próxima 
fornada, e assim sucessivamente, centenas de vezes, para satisfazer a
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demanda. Como os discos podiam ser prensados, ganharam rapida
mente a competição com os cilindros e, em 1903, a primeira ópera 
completa foi gravada, o Ernani, de Verdi, em só quarenta discos e com 
apenas um lado utilizado.

A tecnologia auditiva avançou muito, a partir de então: o 
fonógrafo elétrico, em 1925; o disco long-play, em 1948; o estéreo, 
na década de 60; a fita gravada, na de 70; o disco compacto, nos anos 
80. Mas tratava-se apenas de acréscimos de qualidade e conveniência 
à verdadeira descoberta: a primeira venda em massa de discos de 
gramofone. Foi esse momento que mudou para sempre a audição da 
música. Edison tinha feito para a música o mesmo que Gutenberg 
para as palavras, criando audiências de massa para as idéias musicais. 
Sua invenção modificaria completamente nossa relação com a música.

Com a gravação dos sons e a transmissão posterior do som 
através do ar, até para astronautas na Lua, a música assumiu todas as 
características da afluência de massa. Antes, os freqüentadores de 
concertos eram escravos do gosto do regente, e sua expectativa de ouvir 
uma composição favorita era de uma vez em vinte anos, sem jamais 
alcançar o luxo de ouvi-la o suficiente para entendê-la profundamente. 
Agora, todos podiam possuir a música e se deliciar, vezes sucessivas, com 
uma peça apreciada. Antes, a música era rara e terrivelmente caia. Os 
ouvidos famintos procuravam prazer em tudo que passava por seu 
caminho. Agora, a música favorita do ouvinte estava sempre ao alcance 
e bastava apertar um botão para colocá-lo em contato com novas idéias 
musicais. Mais importante ainda, onde a música, antes, freqüentemente 
atraía uma atenção total, agora tornava-se tão comum que podia ser usada 
como uma espécie de decoração —  algo para ser notado, mas não 
realmente observado.

A música ambiente não é nada de novo. As crônicas falam dela 
em Roma antiga e antes. De fato, a própria idéia de música ao fundo 
não poderia existir, até o solene concerto santificar a idéia de música 
de primeiro plano. A diferença é que, hoje, a música ambiente é tão 
gratuita quanto o ar, quando era, antes, uma extravagância dos ricos. 
Ter a música disponível em tôda parte, sempre, tirou-a de seu antigo
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papel básico como fonte de prazer, tornando-a, sobretudo, um meio 
de melhorar o estado de espírito. Nada disso é novo, mas a tal ponto 
se tornou norma que mudou tudo. Enquanto a música, outrora, 
nutria um apetite saudável, fosse na sala de concertos ou na praça da 
vila, agora um perpétuo banquete de canções serve apenas para 
acalmar um paladar embotado. Vivemos numa era de disseminada 
obesidade musical.

Escutar e Ouvir
Quando experimentamos música ambiente, ouvimos passiva

mente, em vez de escutar, ativamente. Que significa isso? Lembrem-se 
do que dissemos no Capítulo 1: o som em entrada é extensivamente 
processado no tronco do cérebro. Por si só, um primitivo circuito 
neural nos permite discriminar freqüência, altura e localização, e aguça 
as beiradas dos sons isolados. A maioria dos cientistas cognitivos 
acredita que, nesse nível, o processamento auditivo é inteiramente 
inconsciente —  não apenas automático, mas separado por completo 
da experiência que associamos com o “eu”. Essa idéia é reforçada por 
fenômenos como a visão cega, cujo portador, vítima de lesão cerebral, 
não tem absolutamente nenhuma experiência consciente da visão, 
mas pode passar em certos testes de discriminação visual primitiva, 
graças aos centros visuais ainda em funcionamento no tronco do 
cérebro. Podemos experimentar a música, de forma igualmente cega, 
no tronco do cérebro. Falando amplamente, nesse nível de análise 
todas as partes do som têm peso igual.

Mas os sons podem ser tremendamente complexos, apresentan
do ao cérebro um fluxo de informações grande demais, impossível de 
lidar. Em nossa análise anterior das salas de concerto, vimos'como 
apenas um único acorde, emanando de uma orquestra, consiste em 
centenas de componentes de freqüência, e que ele mergulha num mar 
de milhares de ecos de tons que soaram momentos antes. Quando um 
acorde se combina com muitos outros e eles se entrelaçam numa 
melodia, com uma dúzia de tipos de marcadores rítmicos em cada
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volta, e constantes variações de tempo para fraseado e expressão, o 
cérebro tem uma tarefa que tudo indicaria ser impossível de cumprir. 
Mas nos custa pouco entender uma sinfonia de Brahms, que pode até 
não parecer tão complexa assim.

Claramente, o cérebro é um mestre da simplificação. Mas sim
plificar tantas informações que fluem de forma tão rápida é uma carga 
terrível. As freqüências que, em determinado momento, combinam-se 
de uma maneira, no momento seguinte devem combinar-se de outra. 
E as frases musicais podem deslocar-se para tantas direções quanto as 
peças de um jogo de xadrez. Tudo isso ocorre em meio à assustadora 
inexatidão da afinação e do timing, que é a norma no desempenho 
musical —  o que não impede que isso soe ótimo aos nossos ouvidos.

Triunfamos sobre esse caos não ouvindo, passivamente, com 
nossos troncos do cérebro, mas escutando, ativamente, com o córtex 
cerebral, que busca dispositivos e padrões familiares na música. A 
audição é conduzida pela antecipação. Mesmo quando uma peça é 
inteiramente nova para nossos ouvidos, nós a entendemos porque 
percebemos partes constitutivas que já conhecemos bem. Um objeto 
musical não é tanto algo que bate em nossos cérebros, e sim muito mais, 
algo que nossos cérebros vão lá e captam, através de sua antecipação.

Falando de modo amplo, só antecipamos o que já conhecemos. 
Reconhecemos —  re-conhecemos —  dispositivos musicais. Isso sig
nifica que, de várias maneiras, lembramos esses dispositivos a partir 
de experiências anteriores. Dessa forma, a memória é essencial na 
percepção da música.

Os psicólogos, algumas vezes, estabelecem uma distinção entre 
“expectativa” e “antecipação”. Quando esperamos alguma coisa, 
aguardamos sua exata reprodução. E, assim, quando se sabe de cor 
uma canção em particular, então espera-se suas notas exatas. Por outro 
lado, pode-se antecipar até música que nunca se ouviu antes, contanto 
que ela siga as regras da estrutura e do estilo musicais. A expectativa 
é específica; coincide com a memória episódica, que encontramos no 
Capítulo 6. A antecipação é geral e coincide com a memória semân
tica. Quanto mais ousada a música, mais difícil é antecipar e mais se
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1
precisa ouvi-la várias vezes, antes de poder esperar, adequadamente, 
suas torções e volteios.

Parece que há uma clara demarcação entre o processamento 
passivo e automático do som, do tipo representado pelo tronco do 
cérebro, e o processamento ativo, profético, do córtex. Isso ocorre 
porque muitas operações do córtex auditivo parecem ter exatamente o 
mesmo grau de automatismo e inconsciência que as operações das 
estruturas da parte inferior do cérebro. Como já vimos, o córtex auditivo 
básico exagera automaticamente certas freqüências do som que entra, 
enquanto suprime outras. Êle combina freqüências através de um 
“aguçamento de beiradas” dos seus agrupamentos, enquanto menos
preza elementos entre essas beiradas (o córtex visual em boa parte faz 
a mesma coisa com os padrões imensamente complexos que batem 
em nossas retinas). Grande parte desse processamento parece ter 
pouco a ver com experiência anterior. Em vez disso, segue mecanismos 
inatos de agrupamento, unindo sons que começam e param juntos, 
ou que mudam suas propriedades lenta e suavemente, como acontece 
com a maioria dos sons naturais. Especialmente importante para a 
música, o córtex auditivo agrupa de forma automática as séries de sons 
harmônicos que surgem naturalmente da vibração de objetos simples.

Esse automatismo se estende para além da identificação de sons 
isolados, e vai formar agrupamentos básicos de muitos sons. No 
Capítulo 3, vimos tais mecanismos em ação nas regras da psicologia 
da Gestalt. Por exemplo, através da Lei da Proximidade, um cérebro 
tende a agrupar objetos vizinhos, como acontece com um cacho de 
uvas. Quando essa regra é aplicada à música, onde “vizinhança” 
significa proximidade no tempo, notas adjacentes tendem a ser agru
padas como uma linha melódica. Mas outros mecanismos de agrupa
mento também estão em ação e um deles pode atropelar o outro. E, 
assim, a Lei da Semelhança, segundo a qual objetos semelhantes são 
agrupados até mesmo quando se acham distantes, pode fazer as notas 
próximas agruparem-se em linhas separadas, ao serem tocadas por dois 
instrumentos diferentes. Basicamente, o cérebro supõe que a solução 
mais simples é a mais provável.
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Uma experiência simples demonstra a realidade desses mecanis
mos. Num quarto escuro, duas luzes são colocadas lado a lado e acesas 
alternadamente. Em velocidades lentas, elas parecem uma única luz, 
que se movimenta para a frente e para trás. Mas, em velocidades mais 
elevadas, parecem duas luzes paradas, piscando. Esse fenômeno fi7 
ocorre, aparentemente, porque o cérebro, para além de certo percen
tual de produção de lampejos, decide que um objeto não pode 
mover-se com rapidez bastante para explicar os lampejos nas duas 
posições. Algo muito parecido acontece na música. Sabemos, através 
da experiência, que quase todos os instrumentos, inclusive a voz 
humana, requerem mais tempo para grandes saltos de diapasão do que 
para pequenos deslocamentos, até tons vizinhos. Quando um salto 
ocorre com relativa lentidão, nós o ouvimos como se viesse de uma só 
voz. Quando é rápido, percebemos duas vozes.

A música deve ser projetada de acordo com esses mecanismos 
automáticos. De outra forma, o cérebro não conseguirá repetir a 
intenção do compositor. Num estudo clássico, diferentes melodias 
foram tocadas em cada um dos ouvidos de um paciente, usando tons 
da mesma qualidade, altura e duração. Os padrões das duas melodias 
são mostrados na Figura 8.1, parte (a). Mas o ouvinte não escuta os 
contornos irregulares de cada linha. Em vez disso, o cérebro troca 
notas das duas linhas, para formar o contorno mais simples possível, 
o que tem duas linhas de escala juntando-se e, depois, separando-se, 
como em (b). Essa ilusão de escala8 é notável, considerando-se que 
cada melodia, de início, dirige-se predominantemente para seu lado

(a) (b)

Fig. 8.1. —  A ilusão de escala
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próprio no cérebro onde, em certa medida, é processada indepen
dentemente do outro lado. Mas, mesmo assim, o cérebro torna a 
combinar as notas. De fato, o puxão no sentido da ordem e regulari
dade é tão forte que a ilusão ocorre até quando as duas melodias são 
tocadas em instrumentos diferentes. Os compositores conhecem há 
muito essa ilusão e, algumas vezes, planejam uma passagem, de outra 
maneira impossível de tocar, distribuindo suas notas entre vários 
intérpretes.

Fenômenos como a ilusão de escala ocorrem automaticamente 
no processamento auditivo de nível inferior— processamento no qual 
nossos cérebros têm capacidade suficiente para trabalhar em paralelo, 
de modo a poderem acomodar, ao mesmo tempo, todas as relações 
de nível inferior entre a totalidade dos componentes de freqüência. 
Assim, nossos cérebros recebem aproximadamente tudo em níveis 
inferiores de percepção. Todo o campo visual encontra seu caminho 
até o córtex visual e todo o registro sônico dos nossos ouvidos alcança 
o córtex auditivo. Mas uma coisa é decifrar os componentes de 
freqüência de um som, e outra, bem diferente, detectar mudanças 
entre mudanças entre mudanças, que caracterizam, digamos, o relin
cho de um cavalo. O cérebro enfrenta dificuldade muito maior 
quando começa a procurar relações de nível superior entre entidades 
sônicas básicas. Relações desse tipo são mais complexas e, sem dúvida, 
mais difíceis de modelar, e o número de possíveis conexões cresce 
rapidamente. Isso exigiria as cabeças parecendo balões que os extrater
restres exibem, nos filmes de ficção científica.

Como a vida nos bombardeia com um número de informações 
muito maior do que estaria ao alcance da nossa reles capacidade 
mental, o cérebro precisa procurar e escolher. Escutamos automati
camente todas as notas ou figuras simples, mas é preciso verdadeira
mente ouvir, quando se trata de estruturas maiores. Exatamente como 
acontece quando joga xadrez, o cérebro não pode mais analisar todos 
os movimentos em níveis profundos de análise musical. Deve traba
lhar de forma serial, em vez de paralela, ao aquinhoar, com parcos 
recursos neurológicos, primeiro um aspecto da composição e, em
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seguida, o outro. Numa palavra, o cérebro precisa trabalhar es
trategicamente. No xadrez, estratégia significa antecipar modelos de 
jogo cujo resultado o jogador conhece através de longa experiência. 
Na música, isso significa antecipar dispositivos musicais no estilo 
habitual. O cérebro faz isso aplicando, seletivamente, seu circuito de 
ordem superior, apenas para uma parte das informações que entram, 
e modificando a cada momento sua exposição, de acordo com o que 
as circunstâncias exigirem. Isso corresponde a dizer que, nos níveis 
superiores de análise, o cérebro começa a prestar atenção.

Prestando Atenção a Música
A noção de atenção, embora familiar a todos nós, há muito vem 

sendo discutida entre os psicólogos cognitivos. Os teóricos explicam 
a atenção de forma diferente e a atribuem a diferentes tipos de 
atividade mental. Uma coisa com a qual a atenção não deve ser 
confundida é a excitação, expressão que se refere a um nível geral de 
atividade do sistema nervoso. Devanear na ópera é um problema de 
atenção; dormir na ópera é um problema de excitação.

A atenção tem a ver com a exposição do sistema nervoso à 
sensação. A noção de prestar atenção a alguma coisa é suficientemente 
clara num lagarto. Quando os olhos dele estão fixos numa mariposa, 
pode-se apostar que presta atenção à sua próxima refeição. Mas a idéia 
de atenção se torna mais complicada numa mente multifacetada de 
mamífero, e terrivelmente complexa nas mentes humanas, atulhadas 
de símbolos. Grande parte da experiência de um cérebro humano vem 
das atividades de outras partes do cérebro. Isto é particularmente 
verdadeiro nos níveis mais elevados do processamento de informações, 
níveis que chamamos de analíticos. Estes podem voltar-se com tanta 
atenção para as imagens internas que nos tornamos momentaneamen
te cegos para a experiência bem diante dos nossos olhos. Isto, embora 
o processamento no córtex visual, em nível inferior, continue, como 
de hábito. No nível mais elevado de cognição, sempre contemplamos 
o mundo através de um estreito telescópio, sempre trabalhamos sob 
uma espécie de visão de túnel. Mesmo quando nossos olhos estão com
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focalização ampla, só conseguimos considerar alguns aspectos da cena 
diante de nós, a qualquer momento, só conseguimos modelar relações 
de alto nível de apenas um tipo, embora muitas outras espécies de 
observações estejam à espera.

O mesmo é verdadeiro quando se ouve música. Enquanto a 
música complexa passa diante dos nossos ouvidos, deslocamos inces
santemente o centro de atenção de um para outro dos seus vários 
aspectos, sempre à espreita das características mais decisivas, aquelas 
que formam as “beiradas” dos objetos musicais. E, assim, prestamos 
mais atenção à melodia nos cumes e vales do seu contorno, mais 
atenção à harmonia em mudanças cruciais de tom, ao ritmo quando 
os padrões métricos são violados, ou quando as frases começam ou 
acabam. Nossos cérebros modelam relações entre essas articulações e 
as prendem durante alguns segundos, na expectativa de encontrar 
elementos similares com os quais modelar relações ainda mais eleva
das. As notas intermediárias ainda são ouvidas em níveis inferiores do 
sistema auditivo, mas não são modeladas em níveis superiores. Em 
conseqüência, quando o ouvinte médio é solicitado a lembrar uma 
peça, momentos após ouvi-la, ele será capaz de relatar apenas as 
características mais destacadas, porque só essas o cérebro modelou.

Enquanto nossa atenção se arremessa pela paisagem musical, 
tendemos a passar um tempo desproporcional entre as notas altas. 
Você pode afirmar que isso é perfeitamente natural, pois é aí onde 
fica, normalmente, a melodia. Mas os compositores também pode
riam perfeitamente escrever melodias no registro médio ou inferior 
(e, algumas vezes, o fazem). Talvez a linha de explicação mais convin
cente para esse fenômeno tenha a ver com a natureza da linguagem 
—  o fato de que o registro de freqüências onde as melodias se situam, 
em sua maioria, é também o registro onde as consoantes da fala 
liberam a maior parte de sua energia. Como vimos no Capítulo 1, o 
ouvido desenvolveu-se para aumentar os sons nesse registro e nossa 
atenção pode, habitualmente, voltar-se na direção deles.

Em segundo lugar em importância, para nossa atenção, fica a 
linha dos tons graves. A maioria dos ouvintes deixa de perceber sua
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sensibilidade para as notas baixas, em parte porque as linhas de tons 
graves raramente são escritas como melodias interessantes (e, em geral, 
não podem ser, por causa da dissonância inerente aos intervalos, nas 
freqüências baixas). Apesar disso, nossos cérebros agarram-se aos tons 
graves, como uma espécie de alicerce em cima do qual a harmonia é 
construída. Os tons baixos carregam muita energia e projetam uma 
forte e extensa série de sons harmônicos, que estabelecem uma mol
dura contra a qual os tons mais altos são ouvidos. Os compositores há 
muito entenderam que uma linha de tons graves cuidadosamente 
trabalhada pode dar impulso a uma composição, enquanto outra, 
pobre, a deixará parada. Tons graves são desajeitadas bestas de carga, 
que puxam todo o edifício harmônico.

Juntas, as linhas de tons graves e agudos amarram a música. Sendo 
as beiradas mais externas, elas formam uma espécie de pele em torno do 
som musical. Este é, provavelmente, outro motivo para nossos cérebros 
prestarem tanta atenção a elas, pois a percepção está voltada, na maior 
parte, para a definição das beiradas e cantos. As vozes médias desempe
nham um papel muito menos importante na maior parte da escuta. Em 
composições pouco inspiradas do ponto de vista harmônico, essas vozes 
são mero recheio, reforçando óbvias transições harmônicas feitas pela 
linha dos tons graves. Só em música harmonicamente complexa é que 
o ouvinte pode centralizar sua atenção nas vozes interiores. Na música 
verdadeiramente boa, a ação freqüentemente se encontra aí.

Há séculos os compositores discutem se um ouvido, mesmo bem 
treinado, pode acompanhar mais do que uma voz de cada vez. Grande 
volume de evidências recentes sugere que não pode. Quando pacientes 
ouvem ao mesmo tempo duas melodias sem relação entre si, depois 
serão capazes de identificar apenas umadO mesmo vale no caso de 
mensagens faladas simultaneamente. Parece que o problema não é 
rastrear várias entradas sensoriais ao mesmo tempo, pois isso o cérebro 
pode fazer muito. O que ocorre é que as faculdades para o proces
samento em nível superior sofrem uma sobrecarga, com as mensagens 
múltiplas. Só quando chegam juntos dois tipos inteiramente diferen
tes de informação o cérebro pode lidar com ambos, dedicando-lhes
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recursos diferentes. Assim, alguns músicos podem tocar seu ins
trumento conversando —  mas só enquanto as duas tarefas são mais 
ou menos automáticas. Um ponto difícil, em uma ou outra atividade, 
atrairá em sua ajuda os mais elevados processadores do cérebro e a 
segunda atividade falhará.

Esse é um bom exemplo de prova de laboratório que contradiz 
a experiência subjetiva. Qualquer pessoa com um bom ouvido tem 
uma forte sensação de estar acompanhando, simultaneamente, as 
múltiplas vozes de uma fuga, enquanto elas se elevam, retorcem e 
reviram. Mas as linhas não são acompanhadas de modo a poderem ser 
lembradas isoladamente, perante algum pesquisador carregando uma 
prancheta. Em vez disso, a atenção do ouvinte lança-se de um lado 
para outro, mas fixando-se apenas nas características mais importantes 
de cada linha, a observar as aberturas e fechamentos das frases e os 
cumes e vales dentro dessas frases. Assim, o cérebro constrói um mapa 
de relações entre as vozes e fluxos paralelos de antecipações preenchem, 
implicitamente, pontos que não foram seguidos explicitamente.

Essa é exatamente a maneira como contemplamos um grupo de 
dançarinos no palco. Não observamos um dançarino o tempo inteiro 
e não poderíamos (se tivéssemos memória para tanto) relatar cada 
passo que ele deu. Em vez disso, acompanhamos os padrões que se 
formam com a interação dos dançarinos, focalizando a atenção nas 
relações entre eles. Como todos dançam no mesmo estilo, não há 
necessidade de reunir informações sobre todas as mudanças, em todos 
os padrões de movimento. Nossos cérebros podem adivinhar com 
bastante justeza o que acontece sem ser observado. E, assim, saímos 
de um espetáculo de dança com lembranças abstratas do quadro total, 
mas com uma memória relativamente pobre dos detalhes isolados. 
Como o prazer mais profundo está nas relações mais profundas, nos 
satisfazemos com o espetáculo, mesmo só tendo tempo para observar 
atentamente uma pequena fração dele.

A percepção nesse nível acarreta, necessariamente, uma porção 
de adivinhações. Isso pode não parecer muito “científico” da parte do 
cérebro. Mas adivinhar tem tudo a ver com cognição: esta consiste
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numa série progressiva de antecipações do que está acontecendo no 
meio ambiente do cérebro. Nada impede que o cérebro estabeleça 
relações errôneas entre componentes de som na verdade desconexos. 
Algumas vezes isso acontece. Mas as informações colhidas em anteci
pações de um momento reforçam as antecipações do momento se
guinte. Os erros tendem a se multiplicar, a percepção falha e tentamos 
uma estratégia diferente.

Vamos considerar como um cérebro poderia antecipar as notas 
de A Pantera Cor-de-rosa de Mancini, que analisamos em capítulos 
anteriores. A melodia começa com pares de notas (da-Dah! da-Dah!) 
apresentando pausas entre eles (Fig. 8.2). Ouvimos o primeiro par 
e não sabemos o que esperar a seguir. Mas o segundo par é suficiente 
para sugerir uma continuação dessas parelhas (de maneira parecida 
com dois pontos definindo uma linha) e também um contorno 
melódico ascendente. Sem dúvida, o próximo compasso traz mais 
parelhas, cujo diapasão se eleva crescentemente. E, assim, a antecipa
ção, além de satisfeita, é também intensificada.

Mas o segundo compasso não deixa de violar a antecipação. O 
percentual do surgimento das parelhas duplica abruptamente e isto 
aumenta a tensão, promovendo a antecipação de que a melodia pode 
acelerar-se mais. Apenas cinco marcações de compasso na peça, o com
positor fortaleceu o “interesse” estabelecendo uma tendência e, em

Antecipação estabelecida........confirmada...........violada

Fig. 8.2. — Previsão do ouvinte, em A Pantera Cor-de-rosa
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seguida, cortando-a. Mas o desvio é contido. Simultaneamente, outros 
aspectos da antecipação são satisfeitos sem surpresa, enquanto a harmonia 
repousa no mesmo tom, as notas permanecem emparelhadas e o contorno 
continua a se elevar. Reforçando algumas antecipações, enquanto viola 
outras, o compositor garante que haverá um fluxo adequado de anteci
pações para serem violadas nos compassos vindouros.

E é o que ele faz, viola. No terceiro compasso, Mancini, brusca
mente, pisa fundo nos freios e faz o contorno melódico derrapar por 
uma nota de acentuação aguda, longamente mantida. Na mesma 
articulação, a harmonia muda para uma acentuada dissonância. E 
tudo acontece no tempo forte do terceiro compasso, um ponto de 
foco rítmico particularmente intenso. A violação é repentinamente 
resolvida duas batidas depois, quando a harmonia volta para o tom 
subjacente e o contorno melódico torna a voltar para seu ponto de 
partida. Isso marca o fim de um objeto musical, de uma frase.

Antecipações em larga escala podem ligar elementos divididos 
por vários compassos, ou mesmo por movimentos sinfônicos inteiros. 
Quando Mancini repete, quase nota por nota, os primeiros quatro 
compassos, entre o quinto e o oitavo compassos, o ouvinte leva 
consigo um “eco” dos primeiros quatro, na memória de curto prazo 
—  um eco não apenas das notas isoladas, mas de todas as relações 
observadas entre elas. Em cada nível, na hierarquia da integração, 
nossos cérebros procuram diferença e semelhança. Onde encontramos 
diferença, desencavamos relações entre o que era esperado e entre o 
que ocorreu —  relações que podem, por sua vez, ser previstas e 
violadas, em níveis mais elevados de compreensão. Quando encontra
mos semelhança, séries de antecipações são reforçadas, tornando sua 
violação final ainda mais poderosa.

Considerem os quatro pares de notas do segundo compasso. Os 
primeiros dois pares dirigem a atenção do ouvinte para uma trajetória 
sempre ascendente. Mas Mancini insere uma torcedura no contorno, 
que toma um caminho descendente no terceiro compasso e, depois, 
eleva-se novamente. A melodia funcionaria, caso se elevasse com 
constância; e isto, de fato, é exatamente o que ocorre, quando ela é



repetida no sexto compasso. Mas Mancini está se refreando e, com 
isso, construindo uma estrutura musical mais ampla. Ao chegarmos 
ao sexto compasso, lembramos a violação do segundo e esperamos que 
torne a ocorrer. Em vez disso, porém, a melodia dispara diretamente 
para cima, de modo que a experiência supera a expectativa, impul
sionando o ouvinte para adiante e intensificando a surpresa, um 
compasso depois, quando a harmonia se desvia para a dissonância. 
Assim, o compositor viola as antecipações um momento, para inten
sificar sua concretização, no momento seguinte.

Nem todos ouvirão A Pantera Cor-de-rosa da maneira como 
pretendeu Mancini. Quando um filme Pantera Cor-de-rosa vai até 
uma remota aldeia da China, ou da índia, os ouvintes ouvirão as 
mesmas notas, mas tendem a antecipar tipos errados de relações entre 
elas. Da mesma forma, nossas estratégias de escuta se tornam impró
prias, quando encontramos música inteiramente estranha. Levamos 
para ela antecipações talhadas segundo Haydn ou Sinatra, e tentamos 
juntar linhas melódicas inexistentes, metros inexistentes, progressões 
tonais inexistentes. Com um pouco de sorte, descobriremos uma 
maneira de relacionar elementos da música para transformá-los em 
experiência agradável. Mais freqüentemente, falhamos em todas as 
tentativas, encontramos apenas o barulho da falta de relação e decla
ramos que a música tem pouca melodia, ou harmonia, ou ritmo —  
numa palavra, que ela “não faz nenhum sentido”. É como se levás
semos as regras do xadrez para um jogo de gamão.

Enfrentamos dificuldades parecidas ao nos depararmos com 
estilos de música pouco familiares em nossa cultura. Ouvir cool jazz 
como se fosse country and western é um grande erro. Mas temos 
maiores probabilidades de tocar adiante do que seria o caso com 
música indiana ou chinesa. Com a repetida exposição talvez seja 
possível, para nós, aprendermos um novo estilo de música ocidental; 
dificilmente alguém cruza o abismo até a plena apreciação da música 
de uma cultura distante.

Grande parte do problema, no caso da apreciação musical 
intercultural, está no fato de que os mecanismos perceptuais automá-
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ticos, de nível inferior, são treinados de forma diferente nas diversas 
tradições musicais mundiais. Como vimos em capítulos anteriores, 
um cérebro aculturado com a música indonésia não categoriza escalas 
e intervalos harmônicos da mesma maneira que nós. Nossas capaci
dades de categorização, duramente conquistadas, estão no nível mais 
baixo de resposta adquirida à música. Essas habilidades são adquiridas, 
mas sua percepção se torna tão automática quanto, para o movimento, 
o gesto de amarrar o cordão do sapato. A atenção de nível superior 
não pode penetrar de forma suficientemente profunda para acomodar 
esses mecanismos automáticos. E assim, simplesmente, não podemos 
ouvir uma escala indonésia sem tentar percebê-la como uma escala 
ocidental desafinada. A percepção da música indonésia, quando chega 
a ser alcançada, vem lentamente, à medida que o córtex auditivo 
adquire nova flexibilidade, através de longa exposição.

Preferência Cognitiva

Quatro amigos vêem um filme e, depois, falam dele de quatro 
maneiras diferentes. O primeiro demora-se discorrendo sobre trajes e 
cenário; o segundo, sobre as reviravoltas do enredo; o terceiro, sobre 
o desenvolvimento dos personagens; o quarto, sobre arte cinemato
gráfica. As pessoas reagem à música com preferências semelhantes. 
Cada um de nós tem seu próprio estilo de ouvir, uma tendência a 
prestar atenção a certas características da música, deixando outras de 
lado. Algumas pessoas sentem uma atração especial pela melodia, 
outras por harmonia, metro, fraseado ou forma. Todas ouvem cada 
aspecto apenas em certa medida, claro. Não existe nenhuma tipologia 
rígida de ouvintes. Mas os estilos de ouvir são, muitas vezes, facilmente 
observáveis. Podemos chamar a isso de “preferência cognitiva” —  uma 
inclinação por certos tipos de música, porque sua estrutura comple
menta aptidões particulares de escuta. Isso não deve ser confundido 
com a predileção que vem da personalidade e do meio social, assunto 
de que trataremos dentro de mais um instante. Vamos, então, analisar 
cada tipo de preferência de escuta, começando pela melodia.
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Depois de anos de treinamento em conservatório, e de uma 
eternidade de prática, um jovem músico pode, legitimamente, alegrar- 
se com os elogios da titia Gertrudes, depois de uma dessas deprimentes 
demonstrações, na sala de visitas, do que Júnior andou fazendo, em 
vez de ir para a escola de engenharia. Depois do habitual elogio efusivo, 
“Nem posso imaginar como você consegue movimentar os dedos tão 
rápido” , vem a pergunta inevitável: “Quantas canções você sabe?

Canções? Canções? Fugas, sim. Noturnos, valsas ou sonatas, sim. 
Mas, canções? Porém, para a titia Gertrudes, como para a maioria do 
mundo, a música é melodia, e contar melodias equivale a contar 
composições. Pelo mundo afora, as melodias constituem a unidade 
básica da experiência musical, se não por outro motivo, pelo fato de 
que a maioria das pessoas não consegue lembrar muito mais do que 
um contorno melódico. Muita gente só se absorve na música quando, 
às escondidas (ou não tão às escondidas), sai cantando.

Não é de surpreender que o ouvinte médio esteja tão sintonizado 
com a melodia. Como vimos no Capítulo 3, o contorno melódico é 
nossa primeira competência musical. Tem muito em comum com a 
prosódia da linguagem falada, na qual somos todos peritos. A melodia 
é um tipo de dispositivo musical que quase todos podem entender e, 
o que talvez seja mais importante, que quase todos podem lembrar e 
reproduzir. Atendendo a essa orientação, a música popular vem sendo 
um universo de composições de três minutos, pois a escrita de 
melodias simples, de modo geral, não pode ser espichada por muito 
mais tempo.

A escuta de melodias significa, habitualmente, uma escuta de 
palavras. Pergunte a alguém sobre sua canção favorita e essa pessoa 
terá a mesma probabilidade de recitar a letra quanto de cantarolar a 
melodia. Embora as melodias possam ser tocadas em instrumentos 
com a mesma prontidão quanto são cantadas, quase tôda música 
popular volta-se para as palavras. Para a maioria das pessoas, “música” 
tem a ver com poesia, da mesma forma que com som tonal. De fato, 
estudos mostram que, em geral, ouvintes não treinados não conse
guem lembrar melodias sem trazer à mente suas letras, mas podem,
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prontamente, reconhecer as letras separadas de suas melodias. É por 
esse motivo que tão pouca música cruza fronteiras lingüísticas. Os 
americanos ouvem o rock inglês, mas não o rock francês, alemão ou 
japonês, cujas palavras não podem ser entendidas. (É verdade que o 
rock americano consegue viajar por tôda parte, mas o mesmo acontece 
com a maioria das outras peças características da cultura jovem 
americana: blue jeans, Coca-Cola, filmes de Hollywood.)

Quando a música é banal, sua única redenção está em suas 
palavras. As palavras também funcionam como um lembrete útil para 
a mente musicalmente pouco desenvolvida. Então, a música popular 
preocupa-se em usar palavras inteligíveis, enfatizando os sons con
soantes. Em contraste, a música erudita enfatiza as vogais, subordinan
do a inteligibilidade ao bem harmônico geral. As platéias de música 
erudita não esperam muito das palavras e, de bom grado, ouvem 
canções em línguas que não podem entender.

A escuta da harmonia é mais difícil. O Capítulo 4 explicou como 
a harmonia ocidental originou-se do contraponto, a interação de vozes 
múltiplas. Embora o contraponto puro esteja fôra de moda há mais 
de dois séculos, ainda se encontra no cerne da prática harmônica. A 
harmonia aprimorada só é compreensível quando sucessões de acordes 
são ouvidos como vozes múltiplas. Assim, a harmonia exige a sofis
ticação da escuta polifônica. Juntamente com a preferência pela 
harmonia, vem um gosto pelos instrumentos tocados com “bom 
tom”, para produzirem um coro lúcido de sons harmônicos. Ins
trumentos carregados de barulho, como a guitarra elétrica, são anáte
ma para o ouvinte da harmonia.

Como vimos, a harmonia se tornou a obsessão da música clássica 
ocidental. Mas a harmonia tende a ser simples, na maior parte da 
música popular. As mudanças de acordes são previsíveis e infreqüen- 
tes, enquanto as vozes interiores seguem à sombra da melodia princi
pal, em vez de se destacarem por conta própria. Não é de surpreender 
que estudos mostrem, consistentemente, que a aptidão perceptiva 
para a harmonia complexa é a mais rara das aptidões de escuta, com 
largas disparidades entre músicos profissionais e pessoas comuns. Isso
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não deveria surpreender, pois a percepção para a harmonia refinada 
desenvolve-se mais tarde do que outras habilidades, sendo alcançada 
apenas, quando chega a ser alcançada, no início da adolescência. 
Pessoas que não conseguem captar a harmonia entendem pouquís
simo a música voltada para ela. Como uma pessoa cega para as cores 
examinando um Monet (“E apenas um monte de feno. Que há de 
excepcional nele?”), seu mundo musical é em preto-e-branco.

Outros ouvintes mostram uma forte preferência pelo metro, pela 
música que “tem batida”. Como vimos no Capítulo 5, o metro 
complexo é raro em qualquer tipo de música ocidental, mesmo o jazz. 
Para uma dieta firme de sincopação, ritmo suplementar e polirritmia, 
temos de nos voltar para a música da África ou da índia. Embora os 
tambores, algumas vezes, recorram aos padrões complicados da mú
sica ocidental, o efeito, habitualmente, não chega a nada além da 
textura. Não obstante, muitos ouvintes gabam-se de que sua música 
“tem ritmo”, referindo-se à ênfase no metro, de preferência à ênfase 
na complexidade métrica. Para esses ouvintes, a música é, principal
mente, um dispositivo para fazer seus corpos pulsarem. Esse prazer 
(que analisaremos no Capítulo 10) parece ganhar, progressivamente, 
a prioridade, colocando em segundo plano o prazer da melodia.

A lealdade ao segundo tipo de ritmo, o fraseado, é mais rara. 
Lembrem-se de que o fraseado, como o metro, organiza a música, 
marcando breves espaços de tempo. Construído de modo a formar 
hierarquias, o fraseado se funde numa forma ampla, criando um 
panorama no som. Este é o objetivo final da música erudita e, segundo 
seus critérios, a medida definitiva da grandeza. É o busto de Beethoven 
—  e não o de Tchaikovsky, Gershwin ou John Lennon —  que se 
costuma ver em cima de inúmeros pianos, porque foi ele quem 
projetou as mais profundas hierarquias de fraseado já alcançadas 
(“como se chegassem através de um telefonema do céu”, como disse 
Leonard Bernstein). Os fãs do fraseado e da forma perdoarão uma 
orquestração desajeitada, melodias pouco inspiradas, batida insípida 
e até harmonia capenga, se o compositor, de alguma forma, conseguir 
encontrar um caminho para essas estruturas mais amplas. Para eles,
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ouvir música é voar sobre uma paisagem de infinitas variações e 
surpresas. No seu entendimento, a maior parte da música popular é 
tão tediosa quanto os milharais de Iowa.

Os muitos gêneros da música são orientados no sentido de uma 
diferente mistura desses quatro tipos básicos de escuta (e também de 
muitos fatores menores). Quando um artista do jazz insiste que “o 
ritmo é o coração da música”, está apenas proclamando sua fidelidade 
ao metro, e ele toca, rege e escreve música para enfatizar esse centro 
de atenção. Os fãs da música clássica têm o mesmo tipo de preferência, 
mas pela harmonia e forma. 1

Por que um ouvinte concentra sua atenção no metro, enquanto 
outro a dirige diretamente para a melodia ou a harmonia? O contato 
constante é, sem dúvida, um motivo. O treinamento precoce nos 
ensina a observar características particulares da música. Depois, pro
curamos música do mesmo tipo e adquirimos um ouvido cada vez 
melhor para suas características. Essa circularidade deixa muitos ou
vintes quase surdos para dimensões musicais globais, deixadas de lado 
na experiência precoce.

Mas a aculturação não é tudo. Em capítulos anteriores, vimos 
como a variabilidade biológica normal se estende às dimensões de cada 
parte do cérebro. Nenhum cérebro é proporcionado de forma exata
mente igual a qualquer outro e, falando de modo geral, um circuito 
maior resulta em maior aptidão perceptual. Sem dúvida, algumas 
pessoas são constituídas de maneira mais adequada para ouvir a 
harmonia, ou o metro. Considerando a infinidade de módulos in
dividuais que compõem o córtex auditivo, cada um deles voltado para 
um tipo particular de relação sônica, e cada qual com uma capacidade 
que varia de pessoa para pessoa, é razoável acreditar que um indivíduo 
possa ter uma predileção biológica por aspectos particulares da músi
ca. O complexo equilíbrio das aptidões comporia uma personalidade 
musical exclusiva de um indivíduo, embora haja sempre uma tirania 
da forma curva, ditando que a maioria das pessoas será mais ou menos 
parecida, exatamente como acontece com a personalidade, em termos 
gerais. Mozart resumiu muito bem:
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Mas, o fato de minhas produções saírem de minha mão 
com essa forma e estilo particulares, que as torna mozar- 
tianas, e diferentes das obras de outros compositores, pro
vavelmente decorre da mesma causa que torna meu nariz 
tão grande, ou tão aquilino ou, em suma, que o torna o 
nariz de Mozart, diferente do nariz de outras pessoasd

Nada disso explica por que preferimos composições particulares, 
entre as muitas que complementam nossas personalidades musicais 
individuais. A mistura de história musical individual e neurologia 
auditiva individual ajuda a explicar o entusiasmo por um intérprete 
ou compositor particular. Mas não explica por que gostamos de uma 
peça executada por aquela pessoa e não por outra.

As composições individuais alcançam sucesso ou falham segun
do seu “interesse”, conceito que carece de rigor científico, mas ratifi
cado por cada bocejo de freqüentador de concertos. As pesquisas sobre 
a preferência pela melodia mostraram, consistentemente, que gos
tamos de melodias um pouquinho desafiadoras para o ouvido, indo 
algo além das expectativas nascidas da nossa experiência musical 
anterior. É um pouco como um jogador de tênis que sempre preferisse 
jogar com alguém ligeiramente melhor. Mas, quando a melodia (e a 
música, em geral) é desafiadora demais, nossos cérebros se rebelam. 
Não é divertido jamais devolver a bola. A música além de nosso 
entendimento não é absolutamente música. Nossos cérebros não 
conseguem juntar as relações subjacentes e quase só experimentamos 
barulho de alta qualidade.

O interesse pode ser analisado em termos de conteúdo de 
informações. Nesse contexto, “informações” refere-se a quaisquer 
aspectos de uma passagem que não sejam fortemente sugeridos pelas 
convenções musicais do tempo em que a passagem foi escrita. Notas 
facilmente antecipadas contribuem pouco para a informação total 
transmitida por uma passagem. Por exemplo, cada nota sucessiva 
numa escala é prontamente antecipada e não proporciona nenhuma 
informação nova, então as escalas são tediosas. Em contraste, uma
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repentina mudança para um tom remoto é cheia de surpresas e dá ao 
ouvinte algo a que reagir, aumentando as informações que uma 
composição transmite.

Estudiosos tentaram quantificar o conteúdo de informações de 
melodias de diferentes gêneros de música. Em parte, isso é feito através 
de uma contagem de características como saltos e sincopações, e 
também avaliando o volume de dissonância na harmonia subjacente 
de uma melodia. O que não surpreende a ninguém, melodias de boa 
parte da música popular tendem a alcançar uma contagem muito 
baixa de conteúdo de informações, o que ajuda a explicar por que 
tantas músicas populares soam iguais. Um caso extremo seria a música 
condicionadora de estado de espírito, profundamente desprovida de 
características marcantes, tocada em supermercados, música escrita 
expressamente para não chamar nossa atenção. Seu conteúdo de 
informações é essencialmente zero. No extremo oposto está uma boa 
quantidade de música erudita do século XX, que as platéias geralmente 
detestam. Em teoria, o conteúdo de informações dessa música é muito 
alto. Mas, seja por causa de ouvidos ineptos ou de composição inepta, 
poucas pessoas podem entender as relações profundas dessa música. 
Estudos mostram que os ouvintes quase sempre preferem música 
carente de informações a música contendo um excesso de informaçõ
es. Também se descobriu que, quando ficam mais velhas e suas 
habilidades de escuta aumentam, as pessoas tendem a preferir música 
cada vez mais complexa, carregada de informações. O caso inverso, 
em que os ouvintes partem da preferência pelo complexo e vão para 
a música simples é praticamente desconhecido.

Preferência Musical

Em anos recentes, donos de lojas descobriram que transmitir 
música clássica para a rua afasta traficantes de drogas. E Mozart tem 
sido tocado em shopping-centers, para expulsar adolescentes ocio
sos.10 Mas as pesquisas mostram que é preciso hard rock para afastar 
ratos (como descobriu o general Noriega, quando o exército america-
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no o desalojou do seu esconderijo com uma explosão de heavy metal). 
A preferência musical é mesmo estranha. Algumas pessoas declaram, 
alegremente, que gostam de absolutamente tudo que chega a seus 
ouvidos. (É mesmo? Canto tibetano? Quartetos de Bartók?) Outras 
têm versatilidade quase igual, mas rejeitam firmemente gêneros isola
dos. E algumas gostam de muito pouca coisa mas, com frequência, 
parecem apreciar a música que admiram com intensidade excepcional. 
Amantes do jazz olham com desprezo para os fãs da country and 
western; roqueiros de determinada tendência zombam dos roqueiros 
de outra; apreciadores da música clássica evitam quase todo mundo.

O que é gosto musical e por que algumas pessoas o levam a tais 
extremos? Usamos a palavra “gosto” não apenas como explicação, mas 
como justificativa. Uma pessoa prefere mangas, outra escolhe mamão. 
Como ambas as frutas são da mesma forma saborosas e nutritivas, 
encaramos a preferência como completamente arbitrária, uma ques
tão de gosto, literalmente. Mas o gosto musical é algo muito mais 
complicado do que isso, porque somos atraídos para a música por 
muitos motivos. É errado supor que a música satisfaz nossos cérebros 
apenas em termos de padrões de som, ou que se pode atribuir apenas 
à psicoacústica e à psicologia perceptual o poder de sedução da música.

O gosto começa com a noção do papel que a música deve 
desempenhar na vida. Para muitas pessoas, a função da música 
ultrapassa todas as considerações em torno da qualidade musical. Diz 
o cantor folclórico Pete Seeger: “O importante não é perguntar ‘essa 
música é boa?’, (mas sim) ‘para que serve essa música?’”11

Antes de mais nada, as pessoas usam música para melhorar seu 
estado de espírito. Os psicólogos sabem, há muito, que diferentes tipos 
de personalidades são atraídos para diferentes tipos de drogas, legais 
e ilegais. Há um paralelo, aqui. Nós “tomamos” certo tipo de música 
para encaminhar nosso sistema nervoso para uma condição particular: 
o hard rock equivale a um frenético afluxo de cocaína; os gêneros que 
se ouve descontraidamente, a um martini; alegre música ambiente 
tocada em supermercados, a uma xícara de café, que reanima; cool 
jazz, a uma trip de maconha; as paisagens amplas da música clássica,
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ao reino da fantasia das drogas psicodélicas. Analisaremos como a 
música influencia o estado de espírito no Capítulo 10.

Além disso, ouvimos música pela experiência do seu significado, 
pelo que ela nos “diz”. Embora alguns musicólogos neguem que a 
música possa ser significativa, poucos ouvintes concordariam. De 
alguma forma, a música expressa coisas, conta uma história. Como a 
música consegue fazer isso, eis uma questão para a qual nos voltaremos 
no próximo capítulo. Essa escuta pode exigir tanta concentração 
quanto uma peça de Shakespeare, e a maioria das pessoas passa pouco 
tempo relacionando-se com música dessa maneira.

Os ouvintes também se voltam para gêneros particulares de 
música por seu significado externo, seu simbolismo social. Que 
maneira melhor para dar vazão a pretensões aristocráticas do que 
desfilar através do tempo e ouvir uma sinfonia de Haydn? E haverá 
melhor maneira de afirmar independência diante de pais tirânicos do 
que bombardeá-los com Megadeth? O simbolismo da música erudita 
e da música de rock, como acontece com muitos outros gêneros, é 
representado em sua plenitude nos concertos ao vivo, que podem evocar 
um microcosmo de relações sociais como gostaríamos que fossem.

Alguns críticos sociais acharam que a orquestra sinfônica é a 
síntese da opressão capitalista. Uma hierarquia estrita é observada por 
tôda parte. Como um aristocrata no poder, o regente lidera músicos 
obedientes que, por sua vez, lideram uma platéia obediente. A orques
tra em si é estratificada, com a hierarquia social entre as cordas bem 
clara, para todos verem. Tudo é uniforme e formal, desde os smokings 
que lembram pingüins até os momentos prescritos de aplauso. Rei
nam a especialização e a perícia. A música é escrita por compositores 
peritos e interpretada por músicos peritos. A platéia não tem papel 
algum na produção; simplesmente, consome o que é oferecido. Em 
suma, a orquestra é uma fábrica de música. Essa imagem é atraente 
para sua platéia, freqüentemente de pessoas abastadas, que vão ouvi-la 
para relaxar, após um longo dia de deveres administrativos.

Em comparação, um concerto de rock é todo barricada e gui
lhotina. Todos os seus símbolos são de rebelião contra a hierarquia.
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Os músicos interagem entre eles próprios, e com a platéia, dentro de 
um rigoroso igualitarismo, transmitindo, através de sorrisos e cum
primentos, a idéia de que o concerto é um compromisso social 
agradável para eles, e que estão entre amigos, na platéia.

O rock, por outro lado, é profundamente antiintelectual. O uso 
de uma partitura é impensável, num concerto de rock; a incapacidade 
para ler música é usada como um distintivo de honra. Faz-se de rudo 
para que os desempenhos pareçam espontâneos, e há muito improviso 
fingido. Nada deve parecer ensaiado; o virtuosismo deve ser visto 
como inato, e não adquirido. Não é surpresa que a música de rock 
seja o primeiro gênero importante na história da música a ser compos
to e interpretado em grande medida por jovens, para uma platéia de 
jovens. Suas imagens refletem as preocupações da juventude e os 
intérpretes idosos são aceitos apenas se mantiverem as maneiras dos 
jovens. “Espero morrer antes de envelhecer”, canta o Who.

Nenhum dos dois retratos é muito lisonjeiro e isso só serve para 
mostrar como pode ser extremo o simbolismo social da música. 
Felizmente, os indivíduos podem ser atraídos para a música apesar de 
seu simbolismo externo.

As pessoas também são atraídas por gêneros de música que 
servem para uma função particular em suas vidas. Alguém se interessa 
pelo reggae porque gosta de dançar ao seu som. Alguém é louco por 
ópera por causa do culto à personalidade. Outra pessoa vai aos jazz 
clubs para apreciar as travessuras do improviso não planejado. E ainda 
outra assiste a musicais por causa de uma inclinação pelo teatro. Há 
uma porção de atrações diferentes.

Mas, apesar de todos esses fatores, a pesquisa mostra que a 
maioria das pessoas faz suas escolhas musicais pessoais, em grande 
parte, por motivos que não são nem “pessoais” nem “musicais”. Em 
vez disso, ouvem para se ajustarem, assumindo a música como um 
emblema de solidariedade social com seus pares, cada geração adotan
do seus próprios estilos, conspicuamente diferentes. Há muitas exce
ções, claro, mas o conjunto das estatísticas é condenatório. A maioria 
das pessoas adquire seu gosto musical durante a adolescência, entre



amigos da mesma idade, e leva consigo as preferências precoces até o 
túmulo. Essa força poderosa ultrapassa considerações da neurologia 
individual e da personalidade. É uma observação chocante ou, pelo 
menos, deveria ser, dadas as complexidades da percepção musical. 0  
previsível seria que, em qualquer grupo de vinte adolescentes, fossem 
preferidos vinte tipos de música.

Alguns psicólogos chegaram a sugerir que nos “fixamos” num 
estilo musical preferido durante o início da adolescência, como acon
tece, de forma muito parecida, com animais jovens que se fixam em 
suas mães, formando uma atração que jamais os deixará. Se for assim, 
então nossos cérebros podem, literalmente, desenvolver-se no sentido 
de um estilo musical particular durante os anos finais do desenvolvi
mento musical normal (mais ou menos dos dez aos doze anos). Isso 
quer dizer apenas que os neurônios estabelecem conexões, à medida 
que aprendemos, e essas conexões tendem a dominar tôda a percepção 
posterior. Quando uma forma de ouvir se instala, ela é aplicada a todos 
os tipos de música, que são aceitos ou rejeitados conforme a maneira 
como se ajustam. Os neurônios são perfeitamente capazes de se 
esgalharem em direção a novas conexões, capazes de acomodar um 
registro mais amplo de compreensão musical. Mas, por que se inco
modar? No mundo moderno, é tão fácil rejeitar um gênero de música 
não compreendido quanto sintonizar um rádio.

É justo objetar que tôda geração se depara com um mundo 
diferente e com uma diferente perspectiva, que se corporifica na nova 
música. A rústica ingenuidade da polca de cervejaria desapareceu há 
muito e o mesmo aconteceu com a visão de mundo otimista dos 
crooners de Las Vegas. Mas a história não permanece imóvel; o mundo 
continua a mudar, através de nossas vidas individuais, e nós mudamos 
com ele. Florestas inteiras foram derrubadas para imprimir uma vasta 
literatura sobre a psicologia das etapas da vida. Porém, por mais que 
mudemos com a idade, em geral nosso gosto musical permanece 
estagnado. Muitos de nós nos prendemos ao que já conhecemos, 
como acontece, de forma bem parecida, com os tipos de comida que 
comemos e com as roupas que usamos. A força do hábito é o principal
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I morivo, claro. Mas o hábito, isoladamente, não explica nossos cos
tumes de escuta. Também estreitamos nossos enfoques quando nos 
aproximamos da música de forma demasiado passiva. Jogando a 
música para os fundos, deixamos de enfrentar e de vencer novos 
desafios perceptuais e, assim, não descobrimos nada de novo.

Escuta Qualificada

Diante da grande diversidade de abordagens da música, é notável 
a rapidez com que supomos que os outros partilham nossa experiência.
Se uma platéia sai de um filme com impressões conflitantes, imaginem 
quão mais amplo deve ser o abismo deixado por um concerto. 
Partilhamos uma aprendizagem comum em nossa experiência do 
mundo, mas não da música. Uma pessoa ouve exclusivamente música 
popular, outra apenas os clássicos. Uma encara música como decora
ção, outra a consulta como a um oráculo de Delfos. Uma mal consegue 
cantar uma melodia com oito compassos, outra pode reproduzir, de 
memória, sonatas inteiras, seja num teclado ou em imagens mentais 
lúcidas.

Claramente, ouvir é uma habilidade —  uma habilidade de 
desempenho, na qual o ouvinte reproduz interiormente, através da 
antecipação, muitas características de uma peça, preparando-se me
lhor, com isso, para percebê-las. Enquanto a infinidade de tons de 
uma composição passa em disparada, o perito em escuta os vai 
recolhendo, com a competência de um cão pastor cuidando do seu 
rebanho. A mente musical está em movimento constante e poucas 
vezes é capaz de apreender tudo que tem diante de si, ficando sempre 
na dependência de uma boa avaliação do lugar onde deve despender 
seus esforços. O desempenho perfeito de um ouvinte, como acontece 
em grande parte com o músico, é medido por sua capacidade de 
alcançar um equilíbrio entre as muitas maneiras como se pode abordar 
uma peça.

Peritos em escuta percebem objetos musicais amplos. Progres
sões de acordes, dispositivos rítmicos, convenções de estilo —  tudo
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isso faz parte da música de tal forma que basta uma insinuação para 
disparar as antecipações. Estas se originam em experiência anterior, 
experiência que moldou os mecanismos da atenção no sentido de 
corporificarem as convenções da harmonia, ritmo e estilo. E, assim, o 
ouvido perito traz para sua escuta, implicitamente, uma grande 
biblioteca de idéias musicais.

Os poderes de antecipação do ouvinte perito podem ser levados 
um passo adiante se ele guardar na memória de longo prazo a estrutura 
de composições individuais, cultivando um repertório de peças que a 
pessoa sabe acompanhar bem. Esse conhecimento, normalmente, é 
fragmentário. E raro, de fato, o ouvinte que, no ouvido de sua mente, 
pode tocar uma peça nota por nota, ou esboçar sua partitura até o fim. 
Mas, com o contato repetido, o ouvinte adquire um mapa dos 
principais acontecimentos de uma composição. Estando previstas 
centenas de postes sinalizadores, o ouvinte pode deflagrar de forma 
precoce e exata suas antecipações, transpondo as reviravoltas de uma 
composição com a habilidade de um motorista que viaja por uma 
estrada montanhosa familiar.

A antecipação libera a mente dos detalhes superficiais, permitin
do-lhe sondar relações mais profundas. Como vimos no Capítulo 5, 
ultrapassar os níveis superficiais da hierarquia é observar as estruturas 
musicais que se desdobram além do breve espaço de tempo do 
presente perceptual. Em níveis mais profundos da hierarquia, o 
ouvinte não pode mais contar com o “eco” do córtex auditivo para 
juntar os elementos musicais. Assim, a memória musical de curto 
prazo se torna importante. O ouvinte habilitado não percebe apenas 
notas de passagem, mas carrega adiante braçadas de fragmentos, para 
serem usados momentos depois.

Essas lembranças são, em grande parte, responsabilidade dos 
lobos frontais, que agem sobre o córtex auditivo no sentido de manter 
durante muitos segundos relações percebidas, relações que, se não 
fosse isso, desapareceriam. Os lobos frontais resplandecem intensa
mente nos exames feitos no cérebro em torno das tarefas da memória 
de curto prazo. Como vimos, a atenção também é administrada, em
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grande parte, pelos lobos frontais. De fato, os dois fenômenos da 
memória de curto prazo e da atenção estão intimamente unidos, 
ambos baseando-se na antecipação.

Essa atividade tem um preço. Os lobos frontais são, sobretudo, 
um centro de controle para outras partes do cérebro, um nexo de 
planejamento, esforço, disciplina, vontade. Êles são como um capataz 
que comanda o trabalho mental. Assim, a escuta habilitada exige 
sempre muito esforço. Em comparação com a escuta mais passiva, a 
diferença é a mesma que existe entre observar uma dança da lateral ou 
participar dela. Talvez seja trabalho, mas é um gasto jubiloso de 
energia.

Forçando um cérebro impulsivo e indisciplinado a se manter 
quieto, os lobos frontais cumprem o duplo papel de disciplinador e 
professor. Seus esforços repetidos renovam gradualmente a maneira 
como o córtex auditivo processa o som em entrada e, assim, o que é 
difícil de perceber, inicialmente, acaba por se tornar automático. À 
medida que uma mente gradualmente se torna mais perceptiva para 
a música, padrões complexos começam a abrir caminho, tão pronta
mente quanto uma caprichosa melodia. A atenção não é mais chama
da para os detalhes superficiais e, assim, libera-se para o encantamento 
das relações profundas.

Essa sofisticação envolve, necessariamente, uma grande partici
pação do cérebro esquerdo. Este é um tema que encontramos, vezes 
sucessivas, nos capítulos anteriores. A tendência do cérebro direito 
para contorno e padrão levam a percepção musical apenas até aí. 
Composições complexas, com temas entrelaçados em várias vozes, 
exigem os talentos do cérebro esquerdo para a sequência. Tratando a 
música como uma reunião de fragmentos, o cérebro esquerdo é capaz 
de modelar relações entre momentos amplamente separados e, assim, 
examinar sua hierarquia com mais profundidade do que faz o cérebro 
direito, este atado ao presente.

Finalmente, a escuta habilitada exige música habilitada. Con
siderando a ampla gama de experiências musicais —  como percebe
mos a música, como a escolhemos, usamos, dependemos dela — , é



tentador concluir que qualquer tipo de música deve ser tão efetivo, à 
sua maneira, quanto todos os demais. Nas palavras de Big Bill 
Broonzy: “Tudo é canção do povo —  nunca ouvi um cavalo cantar.” 
Mas, sem dúvida, nem tudo é canção popular —  não uma fuga de 
Bach, não uma grande orquestra de jazz, não uma raga indiana. A 
música inventada com esforço é completamente diferente da maioria 
dos gêneros populares, que não fazem qualquer tentativa para alcançar 
uma profundidade de relacionamentos e consistem principalmente 
em variações, de um momento para outro, em torno de um tema 
simples. O cérebro não pode conhecer os prazeres das relações profun
das, se não há nenhuma a observar.

Uma charge do New Yorker zomba da indústria das publica
ções, com um falso anúncio de “Livros ambientes”,12 exaltados por 
“Não terem nenhum começo... nenhum meio... nenhum fim... Ape
nas punhados de frases escritas para acalmar e relaxar o leitor.” Um 
dos títulos é Pretty Flowers (Belas flores) (“Há as que são cor-de-rosa 
e as brancas. Há algumas amarelas. Vejam, mais brancas. Será que são 
rododendros?”). Outro best-seller: The Ocean (O oceano) (“Duas 
ondinhas. Uma onda de tamanho médio. Aí vem outra onda de 
tamanho médio.”). Rimos, mas boa parte da música popular é pouco 
mais que isso. Rara é a música que conta uma história, que traz uma 
infinidade de temas e dispositivos em aprimorada e imprevisível 
interação, como os personagens de um bom romance —  em suma, 
música que é literatura e não apenas escrita de gênero. À falta de um 
contato longo com música assim, muita gente permanece sem cons
ciência da música que ouve, e não tem uma deixa sobre que música 
poderia ser. Seus ouvidos inábeis entendem tão pouco a música 
complexa a ponto de só poderem concluir que sua música deve ser 
superior.

Felizmente, qualquer ouvido pode aprender a sondar mais pro
fundamente, bastando um esforço. Nem sempre é fácil. Em nome do 
auto-aperfeiçoamento, as platéias atuais das sinfonias algumas vezes 
permanecem sentadas durante premières inteiras de obras contempo
râneas que mal conseguem tolerar, sofrendo harmonias que soam
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consistentemente dissonantes, ritmos sem padrão aparente e uma 
privação de melodia. A tudo isso, o público reage com notável 
passividade, aplaudindo cortesmente para comemorar o fim do seu 
sofrimento. Faz lembrar a descrição que fez Suetônio dos concertos 
oferecidos por Nero, para os quais não se ousava recusar nenhum 
convite:

Ninguém tinha permissão para sair do teatro, durante os 
recitais do imperador, por mais urgente que fosse o motivo, 
e os portões eram mantidos fechados. Lemos sobre mu
lheres da platéia que davam à luz e homens tão entediados 
com a música e com os aplausos que se fingiam de mortos 
e eram carregados dali para serem enterradosN

Embora possa ser mal-interpretada a prática moderna de manter 
platéias prisioneiras para ouvir música que não compreendem, existe 
algo admirável nessa submissão cega à autoridade musical. Num 
mundo onde tantas pessoas estão esquecidas da qualidade na música, 
e são até hostis à própria idéia de qualidade, é animador ver pessoas 
reconhecerem que a música pode conter mais do que aquilo que 
encontra o ouvido inexperiente, e que vale a pena um esforço para 
aprender a ouvir com mais profundidade.

Depois da estréia de sua grande ópera Don Giovanni, Mozart 
ouviu dizer que o imperador a criticara com as seguintes palavras: 
“Essa ópera é divina. Eu deveria até arriscar que é mais bonita que (O 
casamento de) Figaro. Mas essa música não é carne para os dentes dos 
meus vienenses.”14 O compositor, tranqüilamente, replicou: “Vamos 
dar tempo a eles para a mastigarem.” Lamentavelmente, dar-se tempo 
não é uma virtude de nossa era. E muito mais fácil mudar para outro 
canal, colocar outro CD  para tocar. Mas, em última instância, a 
música não pode se tornar —  jamais se tornou e jamais se tornará —  
nem um pouquinho melhor que aquilo que suas platéias têm capaci
dade para ouvir.
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9
Do som...
...ao tom...

...à melodia...
...à harmonia...

...ao ritmo...
...à composição...

...ao desempenho...
...à escuta...

...à compreensão...

SEG U N D O  AS MEDIDAS de tempo da Terra, o ano é 3721479 
d.C., e os cidadãos do planeta Phyxis estão entusiasmados: foi 

confirmado o aparecimento de um OVNI. Naves de reconhecimento 
voam velozmente na direção de um ponto luminoso no céu, mas 
encontram apenas uma desajeitada aranha de vigas de metal, que 
entregam ao principal instituto de pesquisas do planeta. Outros 
objetos estranhos já foram encontrados, durante a longa história de 
Phyxis, mas nada tão primitivo quanto aquilo. Os arqueólogos deci
dem que o objeto deve ser uma nave espacial lançada por uma 
civilização que mal começava a sair do seu planeta natal.

Pelo fato de que essa nave espacial aproximou-se em baixa 
velocidade, cruzando uma vasta extensão de espaço vazio, pode-se ter 
certeza de que é muito, muito velha. Embora seu revestimento esteja 
marcado pela poeira cósmica, de alguma forma a nave conseguiu evitar 
qualquer grande colisão, durante a eternidade de tempo decorrida desde 
que saiu à deriva do seu sistema solar. Na verdade, a espaçonave está em 
tão boas condições que continua com uma insígnia com listras verme
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lhas e brancas alternadas, e um lado dela exibe um tipo qualquer de 
inscrição, com caracteres indecifráveis:1

VO YAGER2

Dentro de uma placa de alumínio afixada a um lado da nave, os 
cientistas descobrem um disco coberto de dourado, gravado com um 
fino sulco em espiral. Os artefatos que o acompanham são imediata
mente identificados como exemplos de mais uma tecnologia antiga: 
uma agulha de vitrola e um cristal. Claro, esse disco deve conter 
informações sobre a civilização que lançou a nave espacial para sua 
viagem solitária. Trata-se de uma primeira.

Quando um computador decodifica os dados do disco, os 
phyxianos ficam maravilhados com as fotos dos habitantes do planeta 
de origem, com roupas e meios ambientes diversos. Êles encontram 
mapas toscos, aparentemente apontando o caminho para o sistema 
solar de onde partiu a nave. E existe algo que pode ser uma repre
sentação de material genético. Há também sons. Alguns são guinchos 
e uivos, que parecem ser exemplos de linguagem falada. Mas outros 
são harmonicamente simples e altamente estruturados. Música! En
viaram música!

Os phyxianos são grandes entusiastas da música, utilizando um 
repertório cumulativo de cerca de 730 mil anos. É bem natural que 
eles, como quaisquer outros seres razoavelmente inteligentes, entre
guem-se a essa paixão. Vivem num mundo físico onde as vibrações 
estão em tôda parte, de modo que seus sensores de vibrações evoluíram 
ao ponto em que quase todos podem desenvolver uma boa antena 
para música. E como suas vidas se desdobram no tempo, seus sistemas 
nervosos são bem planejados para observar padrões mutáveis de 
qualquer tipo. Com tremenda excitação, phyxianos de todas as etapas 
de suas vidas sintonizam para ouvir a primeira transmissão de música 
espacial.

De início, ficam desapontados, com os curtos fragmentos de 
melodias simples. Mas, depois, encontram uma composição longa,
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extraordinariamente bem-organizada, com várias vozes entrelaçadas 
em séria conversa. Os phyxianos ouvem repetidas vezes. Nunca mais 
chegarão tão perto de saber como é ser outro tipo de criatura inteli
gente, num mundo distante.

Significado

Se algum dia o Voyagcr 2  for interceptado, ao longo da trajetória 
em que foi lançado em 1977, não haverá meio de quem o encontrar 
saber que a longa seqüência de sons foi feita por um pianista chamado 
Glenn Gould, tocando uma fuga de Johann Sebastian Bach. Haverá 
apenas uma teia de relações tonais para analisar, sem qualquer idéia 
do estilo musical do século XVIII, ou da sociedade da qual surgiu a 
música, ou de como é ser uma criatura humana. Teria um phyxiano 
a possibilidade de entender essa música, por mais inteligente e musi
calmente experiente que fosse?

A resposta a essa pergunta depende do que você quer dizer com 
“entender”. Qualquer pessoa pode ler uma explicação musicológica 
de como a ópera chinesa é estruturada, mas ninguém confundiria isso 
com compreensão da ópera chinesa. Claramente, o phyxiano que 
“entende” Bach precisa experimentar a música diretamente. Mas a 
idéia de “experiência direta” não nos leva longe. Qualquer pessoa pode 
experimentar diretamente a gravação de uma ópera chinesa, mas sem 
a entender, absolutamente, ouvindo apenas barulho, onde outros 
obteriam intenso prazer. Num caso, a música significa algo para o 
ouvinte; no outro caso, a música parece ter pouquíssimo significado.

“Significado” é um desses conceitos imprecisos que mantêm os 
filósofos ocupados. Não existe nenhuma explicação simples capaz de 
satisfazer até mesmo uma maioria relutante. Todas as hipóteses, mais 
cedo ou mais tarde (em geral mais cedo), encontram um exemplo 
contrário, incompatível. Há explosões de irritação: “Mas você não 
entende o que quero dized.” Mesmo quando uma definição se sustenta 
bem, a questão do “significado do significado” fica de emboscada, 
como exercício favorito da autocanibalização conceituai.
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Mas essa discussão não tem nada parecido com a discussão em 
torno do sexo dos anjos. Nossas mentes nadam num mar de signifi
cado. Não apenas: “O que significa a palavra calipígio?” , mas também: 
“Que barulho foi esse, nas sombras?” “Será que esse tom, na voz dela, 
é sinal de desaprovação?” “Será que a plataforma vazia significa que o 
trem já partiu?” A psicologia não pode ir longe sem uma teoria viável 
do significado. A sua falta, não há maneira de descrever como o 
cérebro amarra suas atividades diversas. Propósito e significado são 
inseparáveis. Precisamos parar e perguntar o que “significado” signi
fica, antes de podermos procurá-lo na música.

Em teorias mais antigas do significado, algo tem significado quan
do representa, de alguma forma, nossa experiência do mundo ou de nós 
mesmos. O cérebro testemunha a representação e circuitos associados se 
acendem. Isto é evidente em nossa compreensão das palavras. Ouvimos 
a palavra “tigre” e reagimos ativando circuitos que categorizam felinos e 
que formam uma infinidade de elos associativos com florestas, patas 
rastejantes e caçadores com capacetes de cortiça. A representação age 
como uma espécie de meio ambiente artificial, que traz à tona reações 
específicas a um tigre, apesar da ausência de um tigre real. Em 
princípio, a rede conceituai ativada, num cérebro que ouve a palavra 
“tigre”, também está ativa no cérebro que fala a palavra “tigre”. Então, 
o significado serve para transferir estados cognitivos entre cérebros. E 
isso, em primeiro lugar, parece que tem a ver com comunicação.

Esse tipo de explicação para os significados dos nomes é seduto
ramente simples, porém muito pouco adequado. Em primeiro lugar, 
a linguagem expressa significados para abstrações; “um tigre” não 
significa a mesma coisa que “o tigre”. Da mesma forma, há muitas 
palavras, como “pejorativo” e “pasmoso”, que não têm quaisquer 
referentes concretos no mundo externo. O significado também pode 
ser metafórico, como acontece quando alguém diz: “Êle é um verda
deiro tigre”, expressão na qual o significado ganha novos condiciona
mentos de acordo com o contexto (“Êle é um verdadeiro tigre, 
cuidado!” , versus “Êle é um verdadeiro tigre, você precisa conhecê- 
lo!”). O significado pode até vir do simples fato de o orador ter
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escolhido mencionar um tigre (digamos, num congresso sobre extin
ção das espécies).

Trabalhando alinhada com o significado verbal está a modula
ção. Raramente dizemos as palavras no tom uniforme que associamos 
com a fala gerada por computador. Em vez disso, acentuamos e 
modulamos as consoantes e vogais, para expressar uma infinidade de 
matizes de emoção e intenção. Alguns desses significados são gritos 
explícitos de raiva, ou cacarejos de frivolidade. Outros são mais sutis, 
como a exalação de Marilyn Monroe, que rivaliza com o sussurro de 
um apaixonado, juntinho do ouvido. Mas boa parte da modulação 
está bem além da categorização. Mesmo assim, porém, é significativa, 
como se verifica em casos de alteração provocada por alguns tipos de 
lesões cerebrais, particularmente no hemisfério direito, e que resultam 
numa fala desafinada, “pouco natural” . À medida que as palavras se 
combinam, formando frases, as modulações se fundem em prosódia, 
a “cantilena” da linguagem. E, assim, cada declaração tem pelo menos 
dois significados: um significado verbal que, em algum sentido, 
descreve a experiência do orador, e um significado modulante, que 
reflete os sentimentos do orador com relação àquela experiência.

Para complicar ainda mais as coisas, freqüentemente arrancamos 
do mundo significados, mesmo não havendo nenhum comunicador 
e nenhum ato de comunicação: apenas deduzimos. Quando imagina
mos: “Ah, não, será que isso significa que o senador Snorkel vai perder 
a eleição?”, nossa preocupação é com as conseqiiências, exatamente 
como acontece quando alguém nos avisa da aproximação de um tigre. 
Mas, neste caso, o significado resulta de nossa interação com o mundo 
e chegaríamos a diferentes significados se interagíssemos de forma 
diferente.

O significado da música é igualmente complicado? Sem a menor 
dúvida. No último capítulo, vimos muitos exemplos nos quais é extraído 
da música um significado que nada tem a ver com as notas dessa música. 
Encontramos significado no ritual do desempenho. Significado nos 
aplausos que concedemos. Significado no fato de cantar um hino de 
igreja. Significado em ouvir música junto com amigos.

346



Mas, e o significado mais profundo da música, o significado 
transmitido puramente por padrões de som? Intuitivamente, sentimos 
uma certeza de que esse tipo de significado tem algo em comum com o 
dizer “tigre”. O compositor junta notas que representam algum tipo de 
compreensão e, depois de muita lufa-lufa, essas notas abrem caminho 
até nosso cérebro, onde sua passagem provoca uma compreensão 
parecida. Dizemos que a música “nos fala” .

Infelizmente, a semelhança da música com a linguagem pára aí. 
Quase nunca podemos apontar o mundo externo e dizer: “Essa música 
representa isso”, da maneira como podemos dizer “tigre” e, depois, 
apontar para um deles no zoológico. É verdade que uma peça progra
mática como La Mer (O mar), de Debussy, de alguma forma soa como 
o jogo da arrebentação espumando. Mas pouca música é desse tipo. 
De qualquer jeito, se Debussy tivesse intitulado sua composição A 
Cachoeira, nossas imagens mentais de bom grado acompanhariam. O 
compositor americano Aaron Copland gostava de contar que só após 
terminar de escrevê-lo concebeu para seu famoso poema tonal o título 
Primavera nos Apalaches.1 Daí em diante, foi para sempre parabeni
zado por capturar a essência dos Apalaches em maio.

A linguagem evita essa ambigüidade. Chame um tigre de girafa e 
ninguém será enganado. Na verdade, se você ouvir a palavra “quati” e 
não souber que se refere a um tipo de guaxinim sul-americano, seu 
cérebro dificilmente terá qualquer reação. Nenhuma imagem vem à tona, 
nenhuma teia de associações, nada. A simples palavra não tem significado 
algum para o ouvinte. Em contraste, praticamente tôda música traz para 
o cérebro pelo menos algum significado. Até música que não entendemos 
muito bem, digamos, a ópera chinesa, soa como algo para nós, embora 
seja elevado o aparente teor de ruído.

Paralelismos entre Música e Linguagem

Embora as mentes se comuniquem através de muitos tipos de 
símbolos e gestos, apenas a linguagem e a música —  sejam quais forem 
suas diferenças —  operam em larga escala e com grandes detalhes. E,
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embora formas menores de comunicação sejam encontradas em todo 
o reino animal, só os seres humanos são capazes de produzir e 
compreender música e linguagem. O fato de que essas duas diferentes 
aptidões apareceram lado a lado sugere fortemente que devem ser 
relacionadas. Como a linguagem parece, de longe, a mais útil das duas, 
também parece bem provável que a linguagem deva ter-se desenvol
vido primeiro, com a música esgalhando-se da linguagem apenas após 
ter sido feita boa parte do trabalho evolucionário pesado.

Essa idéia torna-se muito mais atraente com o fato de que as 
aptidões cerebrais para a linguagem estão centralizadas no hemisfério 
esquerdo, enquanto as funções de áreas paralelas do cérebro direito 
permaneceram relativamente misteriosas. Essas áreas têm algumas 
diferenças, sejam anatômicas, grosso modo, ou nos tipos de neurônios 
que contêm. Mas, basicamente, o cérebro direito tem áreas parecidas 
com as estruturas da linguagem que ficam à esquerda. Só que o cérebro 
direito é mudo. Alguns o chamam de “o hemisfério silencioso”. Dado 
o aparecimento paralelo, nos seres humanos, da linguagem e da 
música, não é razoável supor que o cérebro direito fala uma linguagem 
musical, enquanto o cérebro esquerdo fala outra, verbal? Afinal, vimos 
como as áreas auditivas do cérebro direito favorecem a análise tonal, 
exatamente como as áreas auditivas do cérebro esquerdo favorecem as 
consoantes da fala. O que poderia ser mais elegante?

Outra sugestão é de que a musicalidade inerente da linguagem 
é, em grande medida, administrada pelo cérebro direito. Dificilmente 
falamos, alguma vez, num tom uniforme. Em vez disso, levamos 
modulação para cada palavra e uma prosódia geral para frases que 
transformam o discurso inteiro numa espécie de canção. O que é mais 
notável: quando sérias lesões do lado esquerdo do cérebro apagam a 
maior parte da aptidão para a linguagem (uma síndrome chamada 
afasia), muitos pacientes ainda são capazes de cantar as letras de 
músicas que conhecem bem, embora não possam mais falá-las.

Expressões habituais, como cumprimentos e xingamentos, mais 
desempenhados que falados, também podem ser preservados. Clara
mente, o cérebro direito tem uma afinidade com os aspectos musicais
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da linguagem. Será que essas características evoluíram mais, até po
dermos produzir sinfonias, exatamente como a linguagem falada 
primitiva evoluiu até podermos produzir romances?

Para descobrir se a música se origina na linguagem, precisamos 
abordar vários aspectos da questão. Primeiro, examinaremos a manei
ra como a linguagem é estruturada e veremos se algo parecido ocorre 
na música. Depois, examinaremos a distribuição, no cérebro, das 
aptidões para a linguagem e para a música. Isto exige uma avaliação 
do que significa para uma aptidão cognitiva o fato de ser “localizada”. 
Para tanto, nos afastaremos um pouco do assunto, analisando como 
os neurocientistas obtêm informações sobre localização. E, finalmen
te, consideraremos o que acontece com a linguagem e com a música, 
quando regiões particulares do cérebro são lesadas.

A associação da música com a linguagem é antiga. Quando santo 
Agostinho escreveu seu De Musica, no século V, tratou principalmen
te de poesia. Não é de admirar. Tanto a música quanto a linguagem 
têm a ver com longas torrentes de som, altamente organizadas. Não 
há nenhuma entidade sônica equivalente na experiência humana, ou 
no mundo natural (nem mesmo as canções das baleias, de horas de 
duração, mas cuja complexidade se revelou menor que a do canto dos 
pássaros). Aprendemos a entender tanto a música quanto a linguagem 
apenas através do contato, e a produzir frases e melodias sem qualquer 
treinamento formal em suas regras subjacentes. Ambas parecem ca
racterísticas “naturais”, parte integrante dos nossos sistemas nervosos.

O fraseado talvez seja o paralelo mais próximo entre música e 
linguagem. Como vimos no Capítulo 5, o fraseado divide longas 
torrentes de sons em bocados compreensíveis. Trabalho de laboratório 
confirma que nossos cérebros tratam as frases musicais e as frases 
faladas de forma parecida, suspendendo a compreensão ao chegar uma 
frase e, depois, fazendo uma pausa para engolir a coisa tôda. Um 
estudo mostrou que os ouvintes têm muito mais problemas para 
descobrir uma seqüência de duas notas quando ela abarca duas frases; 
a mente, simplesmente, não quer ouvir as duas notas juntas. Resulta
dos parecidos resultam de uma técnica inventada para a pesquisa
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lingüística, chamada migração do estalo. Pede-se a pacientes que 
lembrem a sílaba, de determinada frase, na qual se deu um “estalo”, 
ou compreensão repentina. Freqüentemente, eles descrevem um es
talo que ocorreu no meio da frase como se tivesse ocorrido no fim, 
ponto em que o cérebro decide firmemente qual era o significado da 
frase. Descobriu-se que, de modo similar, os estalos migram para os 
finais das frases musicais.

O fraseado dos intrumentos musicais pode soar muito parecido 
com o fraseado do discurso. Todos estamos familiarizados com oca
siões em que os intrumentos parecem “falar” . O melhor exemplo é o 
dos famosos tambores falantes da África Ocidental e Central.3 Êles 
são feitos e tocados, habilmente, com o objetivo de se aproximarem 
dos sons da fala, chegando a igualar a altura de diapasão de certas 
linguagens tonais. Outros instrumentos, como os violinos masengo e 
endingidi, da África Oriental, podem até imitar o timbre vocal 
humano, e algumas vezes são usados para comunicar mensagens como 
se fosse com “palavras”.

Mas, o que constitui uma palavra, na música comum? Será uma 
nota isolada? Um grupo de notas? Sons da fala, como “ch” e “ah” , não 
têm nenhum significado, até se combinarem em palavras e então seu 
significado é bastante estável. Metáfora à parte, a palavra “girafa” 
sempre se refere a um quadrúpede de pescoço comprido e jamais a 
uma máquina de lavar roupa. Mas, na música, um único ré sustenido 
pode figurar, num determinado contexto, como uma declaração 
musical inteira, enquanto só faz sentido, em outro contexto, como 
parte de uma configuração musical. Ao contrário da linguagem, 
parece que a música é significativa em todos os níveis de análise, e 
significativa da mesma maneira.

Como não há palavras musicais, não pode haver partes do 
discurso musical. Não dispomos, na música, de equivalentes para 
substantivos, verbos e adjetivos, nem mesmo por analogia. Então, por 
mais que desejássemos encarar uma melodia como um tipo de frase, 
não pode haver, na música, nada parecido com a gramática de uma 
língua. As gramáticas das línguas naturais são concebidas visando a
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exatidão. Tipos particulares de palavras, em formas e posições parti
culares na frase, geram significados precisos. Mudar a forma ou a 
ordem das palavras, numa frase, tende a tornar essa frase incompreen
sível. Mas as frases musicais são altamente maleáveis e tolerantes para 
com a ambigüidade. Uma melodia encaminhada num sentido, em vez 
de outro, talvez seja menos agradável, mas ainda é “significativa”. Na 
verdade, ao contrário da linguagem comum, a música prospera na 
violação das regras. A validade lingüística, em geral, é em termos de 
tudo ou nada; a validade musical é mais uma questão de grau.

E os estilos musicais? Serão eles dialetos? Se George Washington 
estivesse vivo, hoje, ele não teria problema nenhum para compreender 
o inglês americano. Algumas vezes, acharia estranhas as coisas que as 
pessoas dizem, mas as frases delas fariam perfeito sentido, do ponto 
de vista gramatical. Porém, com seus ouvidos sintonizados em mar
chas e minuetos, ele não teria nenhuma deixa sobre a maneira como 
encarar Debussy, quanto mais Bartók. Se a música tem uma gramá
tica, é realmente tão flexível que pode ser radicalmente transformada, 
no curso de umas poucas gerações, e ser entendida, ainda assim? A 
linguagem falada não teria a possibilidade de evoluir tão rapidamente, 
e sua gramática é notoriamente resistente às alterações.

Tradução é outro problema. Quase tudo que pode ser dito em 
árabe também pode ser fielmente traduzido para o chinês, finlandês 
ou navajo. Será que tudo que é “dito” por uma sinfonia de Beethoven 
pode ser traduzido para country and western, ou Motown? Não parece 
possível. Na linguagem, o significado é, em grande medida, diferente 
do dialeto. Mas, na música, o significado parece, em parte, estar 
corporificado no idioma de sua expressão.

Outra forma de divergência entre a música e a linguagem é no 
uso das vozes múltiplas, por parte da primeira. Se uma linha melódica 
solitária constitui uma declaração musical completa, será, então, que 
quatro linhas sobrepondo-se, numa fuga, não deveriam equivaler a 
quatro conversas simultâneas? Pesquisas afirmaram que não temos a 
possibilidade de acompanhar ao mesmo tempo várias linhas de dis
curso. Mas, na música, isso não é nenhum problema especial. Quando
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os tons se sobrepõem, ouvimos acordes. Mas, quando as palavras se 
sobrepõem, há apenas confusão.

Nenhuma dessas objeções prenuncia nada de bom para a idéia 
de que a música descende da linguagem. A linguagem é um fenômeno 
altamente definido. Mostramos todos os sinais de uma longa evolução 
para apoiá-lo, com bocas, gargantas e sistemas respiratórios especial
mente desenhados, e centros bem definidos no cérebro esquerdo. 
Conseqüentemente, todos os seres humanos exibem alto nível de 
competência na fala. Mas nossos corpos não apresentam quaisquer 
especializações óbvias para a música, e a competência varia imensa
mente. O que é mais significativo: poucas pessoas geram expressões 
musicais da forma como todos, constantemente, geram frases. Se a 
música vem da linguagem, por que somos tão mudos?

Embora o elo seja frágil, os paralelos entre música e linguagem 
continuam freqüentemente pesquisados. O motivo é que a linguagem 
e a música baseiam-se ambas em hierarquias generativas. Essas hierar
quias começam com uma estrutura de superfície, e esta consiste em 
padrões de notas ou de palavras que compõem melodias ou frases. 
Nos níveis inferiores, as relações entre os padrões de superfície e as 
relações entre essas relações alongam-se para baixo, em crescente 
abstração. Na parte mais baixa, reside a estrutura profunda de uma 
hierarquia, uma despojada representação de propriedades fundamen
tais. É nesses níveis mais profundos que entendemos, lembramos, racio
cinamos. E é com base nessas representações puras que geramos novas 
representações de superfície, quer estejamos improvisando numa gui
tarra ou contando uma história.

Desde o final da década de 50, as gramáticas generativas propos
tas por Noam Chomsky passaram a dominar a teoria lingüística. 
Chomsky descreveu muitas regras que usamos, ao representarmos um 
entendimento em termos de uma seqüência de palavras. Poderíamos 
dizer “Jack tocou a guitarra”, ou “A guitarra foi tocada por Jack”, 
usando diferentes regras para gerar diferentes representações de super
fície da mesma estrutura profunda. A escolha de regras é específica da 
língua que você fala, seja inglês ou suaili, e segundo Chomsky, essas
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regras se inspiram numa gramática universal, da qual nascem todas as 
línguas, e para além da qual nenhuma língua pode ir. Embora essa 
gramática universal tenha, até agora, resistido a uma descrição com
pleta, Chomsky acredita que esteja gravada em nossos cérebros, 
supostamente como resultado de centenas de milhares de anos de 
evolução.

Curiosamente, uma espécie de gramática generativa foi conce
bida para a música, meio século antes de Chomsky pôr-se a trabalhar. 
O musicólogo alemão Heinrich Schenker analisou a música a partir 
de sua superfície, indo até sua suposta estrutura profunda, e concluiu 
que tôda “boa” composição vem, em última instância, das notas de 
um único acorde subjacente, que forma o centro tonal mais profundo. 
Tôda a composição se torna, essencialmente, uma elaboração e um 
prolongamento desse acorde. As transformações ocultas desse acorde 
se tornam o pano de fundo da música, seu Ursatz, a partir do qual, 
em última instância, todas as notas de superfície são geradas. Enquan
to Chomsky inventava diagramas ramificados, que explicam a es
trutura das frases faladas, Schenker redigia partituras com pauta extra 
para o Ursatz.

Schenker acreditava que uma espécie de gramática universal 
restringe o que a música pode ser, e pensava ter descoberto as regras 
dessa gramática.4 Mas, sendo a música tão mais flexível que a lingua
gem, a reivindicação de Schenker é bem menos sólida que a de 
Chomsky. Sua teoria baseava-se no estudo de menos de uma dúzia de 
grandes compositores, quase todos alemães. E é quase inteiramente 
uma análise harmônica, com escassas considerações em torno do 
ritmo. Enquanto a lingüística de Chomsky pode ser prontamente 
adaptada para o inglês arcaico ou para o javanês, a análise de Schenker 
é abalada pela música medieval européia, para não falar da música 
gamelan javanesa.

Numa análise final, esses dois teóricos pioneiros tinham preo
cupações completamente diferentes. O trabalho de Chomsky centra- 
liza-se no exame de frases isoladas. Falha quando os significados estão 
implícitos nas frases precedentes, ou embutidos nas circunstâncias da
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conversa. Schenker aproximou-se da música pelo lado contrário, 
centralizando a atenção na estrutura de composições inteiras e dando 
pouca importância ao funcionamento de melodias e ritmos isolados.
Seus discípulos, desde então, têm tentado enfrentar essas falhas, 
creditando ao ouvinte um “lexicon” de dispositivos musicais cultural
mente condicionados. Mas permanece a diferença nas duas aborda
gens, como nova confirmação da incongruência entre música e lin
guagem.

Mapeando a Música no Cérebro

É claro que a analise lingüística não pode ajudar muito no 
estabelecimento de um elo entre música e linguagem. Felizmente, a 
neuropsicologia oferece outra via de acesso. Muitos aspectos da lin
guagem são altamente localizados no cérebro. Quando ocorrem danos 
em áreas da linguagem, e esta falha, podemos tentar verificar se a 
música falha também. Inversamente, quando as habilidades musicais 
desapaiecem, por causa de acidentes neurológicos, podemos observar 
as bem mapeadas areas de linguagem e descobrir se estão intactas.

Essa estratégia seria elegantemente direta, se alguma coisa rela
cionada com a função cerebral fosse elegantemente direta. Mas, como 
veiemos, muitas vezes e difícil descobrir o que deu errado num 
cérebro. E a análise torna-se ainda mais complicada pela ambigüidade 
da lateralização5 —  distribuição das funções entre hemisférios.

A lateralização se manifesta como diferença física entre os dois 
lados do cérebro. Na frente, o cérebro é significativamente maior do 
lado direito, nas áreas voltadas para a reação emocional. Na parte de 
trás, o hemisfério esquerdo é que se torna aumentado, basicamente 
com o objetivo de abrir mais espaço para as estruturas relacionadas 
com a linguagem. A lateralização é aparente não apenas em termos de 
anatomia bruta. A espessura do córtex pode variar entre algumas 
partes, dos dois lados. E pode haver substanciais diferenças bioquími
cas entre os hemisférios, a tal ponto que drogas psicoativas podem 
favorecer um dos dois hemisférios. A lateralização também se estende 
a certas estruturas do cérebro interior.
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Nos últimos anos, uma porção de tolices sobre a lateralização do 
cérebro vem saindo na imprensa popular, em geral no sentido de que 
o cérebro esquerdo é friamente analítico e o direito, misticamente 
intuitivo. Via de regra, essas descrições exaltam o vasto potencial ainda 
não extraído do supostamente subutilizado cérebro direito. Sugere-se 
que, quando se é uma “personalidade do cérebro direito , genialidade 
não descoberta pode estar emboscada lá dentro. Essas descrições são 
extremamente ingênuas, pois se baseiarrt num equívoco quanto ao 
significado da lateralização.

Fundamental na idéia de lateralização e a noção de que cada lado 
do cérebro domina certas atividades.6 Mas dominância não significa 
controle absoluto. Nenhum dos dois lados do cerebro tem prepon
derância absoluta em qualquer função. O cérebro esquerdo tem 
contagens mais altas que o direito em varias tarefas referentes ao 
processamento da linguagem. É 90 por cento melhor no reconheci
mento de palavras e cerca de 70 por cento melhor na identificação de 
sílabas sem sentido, ou discurso invertido. Inversamente, o ceiebro 
direito tem contagens mais altas em certas tarefas musicais* embora a 
disparidade entre as habilidades dos dois hemisférios seja menos 
pronunciada do que ocorre com a linguagem. O cérebro direito é cerca 
de 20 por cento melhor na identificação de padrões melodicos e 
meramente 10 por cento melhor no reconhecimento de sons que não 
são do discurso, como gargalhadas, ou gritos de animais. Embora a 
linguagem, quase sempre, seja significativamente lateralizada, muitos 
pacientes não mostram lateralização alguma, no caso da música. 
Então, é inteiramente errado conceber a musica como se fosse cana
lizada de forma exclusiva para o cérebro direito, e a linguagem para o 
esquerdo. Ambos os lados ficam ocupados, em qualquer tipo de tarefa.

Embora o processamento seja partilhado entre os dois hemisfé
rios, algumas funções são tão fortemente lateralizadas que apenas um 
lado do cérebro pode lidar com elas sozinho. A prova vem dos famosos 
pacientes com “cérebro dividido”, que tiveram a ponte entre os dois 
hemisférios (o corpus callosum) seccionada, para conter casos de 
epilepsia debilitante. Num desses casos, um paciente de dezessete anos
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foi testado pouco antes da cirurgia e descobriu-se que demonstrava a 
habitual superioridade do hemisfério esquerdo para os sons da fala e 
a superioridade do hemisfério direito para os tons. Após a cirurgia, o 
cérebro esquerdo mostrou-se quase incapaz de identificar quaisquer 
sons tonais, enquanto o direito se tornara igualmente inepto para 
identificar sons da fala. Resultados como esses indicam que grande 
parte do processamento, como o de sons de vogais no cérebro direito, 
só funciona quando pode ser partilhado com o hemisfério ao qual ele 
serve. E, assim, muito pouco resta da linguagem, após séria lesão no 
lobo temporal esquerdo, e igualmente pouquíssimo fica da percepção 
da harmonia e da melodia após lesão no temporal direito.

Talvez a generalização mais útil sobre os papéis dos dois lados 
do cérebro seja a de que o cérebro esquerdo volta-se particularmente 
para a modelagem de relações entre acontecimentos através do tempo, 
enquanto o cérebro direito favorece relações entre acontecimentos que 
ocorrem simultaneamente. Em seu papel de seqüenciador temporal, 
o hemisfério esquerdo especializa-se não apenas nas transformações 
gramaticais da linguagem, mas também em encadeamentos de pensa
mento analítico, em sucessões de complexos movimentos físicos e na 
percepção e produção de padrões rítmicos. Todas essas habilidades 
desdobram-se no curso do tempo. Em contraste, o hemisfério direito 
é perito na modelagem de relações espaciais, da posição corporal e das 
relações entre sons simultâneos, inclusive acordes musicais. Essas habili
dades concentram-se na reunião de peças, num conjunto instantâneo.

Essa dicotomia é clara nas preferências esquerda-direita pelo 
processamento musical. Em capítulos anteriores, encontramos, repe
tidamente, tarefas de processamento musical ora favorecidas por um 
lado do cérebro, ora pelo outro. Vimos que as harmonias tendem a 
ser reconhecidas mais efetivamente pelo hemisfério direito e que o 
ritmo é favorecido pelo esquerdo. Ambas as habilidades são centrali
zadas mais ou menos nas mesmas áreas de córtex temporal, embora a 
harmonia tenha uma localização muito mais precisa que o ritmo.

Também vimos que a aprendizagem formal da música encoraja 
a percepção musical analítica, uma análise na qual os elementos da



música relacionam-se através de uma hierarquia de seqüências. Esse 
tipo de análise é a especialidade do cérebro esquerdo. Então, não é de 
surpreender que profissionais tendam a uma dominância do lado 
esquerdo em tarefas que ouvintes não especializados enfrentam prin
cipalmente com o cérebro direito.

Interessante é que a dominância no processamento da melodia 
vai para o hemisfério direito, embora as melodias se desdobrem através 
do tempo, podendo, dessa forma, ser consideradas exatamente o tipo 
de processo serial no qual é especializado o hemisfério esquerdo. O 
cérebro direito não está inconsciente das relações temporais, mas é 
simplesmente inepto para modelá-las em hierarquias complexas. Êle 
pode comparar as notas de uma melodia, embora não sejam simultâ
neas, pois sustenta relações harmônicas durante a fração de um minuto 
necessária para acompanhar a forma de um contorno melódico. Mas, 
quando uma melodia aparece como um longo desenvolvimento te
mático, abarcando vários minutos, é o cérebro esquerdo que domina 
(desde que seja suficientemente bem treinado para saber como).

Lembrem-se de que as notas de uma melodia são percebidas, em 
grande medida, como ramificações não uma da outra, mas de um 
centro tonal subjacente. A melodia é um fenômeno harmônico. 
Mesmo com melodias simples, a vantagem do cérebro direito desapa
rece ao serem encontradas melodias não harmônicas, como acontece 
com parte da música contemporânea. Tampouco o cérebro direito 
mostra qualquer talento particular para a melodia ao encontrar um 
sistema harmônico pouco familiar, como o da música indiana sitar.

Observem que quase todas as pesquisas mapeando o comporta
mento musical do cérebro foram realizadas com pacientes ocidentais, 
em geral bem-educados, e empregando exemplos musicais do chama
do período da prática comum da música ocidental (séculos XVIII e 
XIX). Ninguém sabe quão diferentemente poderiam funcionar os 
cérebros de um indonésio ou nigeriano médio, ouvindo sua própria 
música —  se, de fato, seus cérebros funcionassem de alguma forma 
diferente. Isso quer dizer que ninguém sabe até que ponto a laterali- 
zação da música é condicionada pela experiência. Como os cérebros
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são tão idiossincráticos em seu comportamento, estudos efetivos 
exigem grandes amostras de dados, obtidas de muitos pacientes. A 
oportunidade para tais pesquisas desaparece rapidamente, à medida 
que aparelhos eletrônicos baratos levam Madonna e Michael Jackson 
para remotas vilas em todo o globo. Logo não haverá mais seres 
humanos que não tenham tido contato substancial com o sistema 
harmônico ocidental e com a maneira ocidental de estruturar música.

Em conjunto, exagera-se a importância da lateralização, embora 
alguns indivíduos perfeitamente normais não tenham praticamente 
lateralização alguma. Ganha-se mais entendendo a divisão do cérebro 
da frente para trás, e do centro para fôra, do que de um lado para 
outro. Além disso, a maioria das habilidades cognitivas das quais tanto 
nos orgulhamos e que tanto desejamos entender, dificilmente são 
localizáveis, em qualquer sentido. Realizam-se através de uma mo
mentânea reunião de vários módulos cerebrais, projetados para pro
cessamento de nível inferior de vários tipos, módulos que, um mo
mento mais tarde, podem estar reunidos de maneira diferente, para 
diferentes finalidades. Podemos apontar para uma sondagem cerebral 
que analisa simples acordes, e dizer: “Aí está!” Mas não existe nenhum 
centro isolado do cérebro para acompanhar o contraponto, o fraseado 
ou a forma em grande escala. Possuímos um módulo cerebral para a 
análise harmônica porque dezenas de milhões de anos de seleção natural 
favoreceram um cérebro que pudesse entender os gritos dos animais. 
Carecemos de um módulo para o contraponto porque é uma expe
riência inteiramente artificial, para a qual não poderíamos evoluir.

Observando a Música no Cérebro

Para descobrir os módulos cerebrais dedicados às relações musi
cais de alto nível, e compará-los com módulos voltados para a lingua
gem, precisamos de uma maneira de observar o cérebro enquanto ele 
processa som complexo. Tudo indicaria que as sondagens cerebrais 
dariam conta do recado. Mal se pode abrir uma revista, atualmente, 
sem encontrar uma dessas fotos coloridíssimas de um cérebro em ação,
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reluzindo em escarlate, onde o cérebro é mais ativo, negro como breu, 
onde ele parece ocioso. Os neurocientistas brincam, dizendo que, em 
breve, não poderão mais publicar nada sem o acompanhamento de 
uma ou duas imagens obtidas através de sondagens. As pessoas querem 
vero cérebro em funcionamento. Existe algo nas cores vivas que sugere 
uma alma cintilante, como se pudéssemos, finalmente, dar um passo 
para trás e observar a nós mesmos. Mas essas imagens são enganadoras, 
com sua excessiva simplificação.

Para entender exatamente o que mostram as imagens, vale a pena 
dar uma rápida olhada na maneira como são feitas. Há certo número 
de tecnologias, mas todas as sondagens relacionadas com o funciona
mento cerebral (ao contrário do que acontece com a anatomia) 
medem o volume de energia bioquímica consumida por diferentes 
partes do cérebro, ao executarem tarefas cognitivas particulares.7 
Então, a maioria das sondagens monitora o consumo do açúcar do 
sangue —  glicose —  ao longo do córtex. Nas sondagens chamadas de 
comografia de emissão pósitron (TEP), uma minúscula quantidade 
de substância radioativa é introduzida na corrente sanguínea do 
paciente e ela, de dentro do cérebro, irradia-se para fôra, de forma 
mais intensa nos locais onde os capilares se dilatam, para aumentar o 
fornecimento de glicose, e menos intensa onde o cérebro está relati
vamente inativo e pouca glicose é requerida. Numa segunda técnica 
para obtenção de imagens, as imagens de ressonância magnédca 
funcional (IRMF), são utilizados poderosos magnetos para fazer os 
átomos de hidrogênio emitirem ondas de rádio, cuja densidade varia 
de acordo com o fluxo sanguíneo cerebral.

Todas as sondagens exigem que um anel de sensores cerque a 
cabeça do paciente e que este permaneça muito quieto, enquanto é 
feita a sondagem. É um pouco como as primeiras fotografias, quando 
se exigia que os fotografados ficassem imóveis como estátuas durante 
a abertura do obturador. Isso significa que as sondagens informam 
uma composição de alguns segundos de atividade cerebral. Uma 
atividade que começa no córtex auditivo, depois envolve os lobos 
parietais e, em seguida, passa para os lobos frontais, aparece com todas



as três regiões brilhando juntas, mas sem nenhum registro da seqüên- 
cia de ativação. A resolução espacial não é muito melhor que isso. 
Como todas as partes do córtex irradiam em todas as direções, o anel 
de sensores é atingido por um borrão de informações. Os computa
dores operam milagres para fazer esses dados adquirirem sentido, mas 
os resultados são toscos. Idealmente, as sondagens acompanhariam o 
desempenho de minúsculas lascas de córtex, mas não conseguem.

As sondagens se parecem muito com fotos ou raios X  e é fácil 
esquecer que são, de fato, desenhadas por computadores. Um com
putador constrói um mapa tridimensional do cérebro, designa cores 
arbitrárias para os vários níveis de apreensão de glicose, depois desenha 
uma representação do cérebro, da perspectiva desejada. Ao fazer isso, 
é preciso que sejam realizados ajustes de todos os tipos. Em primeiro 
lugar, a maioria das imagens cerebrais representa a média de certo 
número de tentativas. Isso é necessário porque o cérebro varia sua 
reação à mesma tarefa, em parte como reação à experiência recente e, 
em parte, porque o cérebro é um sistema caótico, operando mais como 
um rio turbulento do que como um relógio suíço.

Em outro ajuste, o computador remove da imagem o segundo 
plano da atividade do cérebro. Isso é feito tirando instantâneos do 
cérebro do paciente em repouso e subtraindo os níveis registrados de 
apreensão de glicose dos que foram medidos ao ser sondada uma 
determinada tarefa cognitiva. As imagens prontas dão a impressão de 
que a maior parte do cérebro fica ociosa, durante a maior parte do 
tempo, como se, em dado momento, apenas o córtex auditivo estivesse 
ocupado, e em outro momento, apenas o córtex visual. Na verdade, 
o cérebro inteiro trabalha constantemente (ele consome quase um 
quarto de todas as calorias que se ingere). Então, as regiões de cores 
vivas das imagens obtidas nas sondagens são, meramente, áreas de 
aumento de atividade. Mas, assim, há falsas indicações. Mostrando-se 
apenas áreas de atividade relativamente alta, somos levados a supor 
que as funções acham-se inteiramente lateralizadas, quando pode 
haver, de fato, apenas uma leve preferência por um hemisfério em 
relação ao outro. Nessas sondagens, a medida da representação do
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grau de atividade nos dois lados do cérebro depende de como o 
computador é instruído para desenhá-lo.

Afinal, o computador encaixa num modelo padronizado de 
cérebro os dados ajustados. Todos os cérebros diferem em tamanho, 
nas proporções relativas e no padrão de sulcos. Para comparar as 
sondagens feitas em diferentes cérebros, elas devem ser ajustadas a um 
molde comum. A questão não é simples. Alguns tipos de sondagens 
mostram apenas onde a atividade está ocorrendo na cabeça, sem 
fornecer uma imagem do cérebro. Então, com freqüência, uma son
dagem mostrando a atividade do cérebro precisa ser combinada com 
um tipo diferente de sondagem, que mostre a anatomia do cérebro. 
Mesmo assim, a localização exata das funções varia de um indivíduo 
para outro.

Tudo isso significa que uma sondagem é mais uma descrição da 
função cerebral do que propriamente uma fotografia. A música passa 
voando, enquanto vão pingando os dados usados para fabricar essas 
imagens sondadas. Vastas quantidades de atividade cerebral são cal
culadas com base numa média, e representadas por gotas isoladas de 
cor.

As sondagens também podem ser enganosas de forma mais sutil. 
Vários estudos mostram que a atividade cerebral diminui, algumas 
vezes, quando pessoas altamente inteligentes recebem um “quebra-ca
beça” para solucionar. E o menos inteligente que franze as sobrance
lhas e queima muita glicose. Então, a intensidade da apreensão de 
glicose não é, necessariamente, uma medida da compreensão. Isso não 
quer dizer que o cérebro de Einstein estivesse em perfeito repouso 
quando ele fazia seus cálculos. Mas significa que há problemas quando 
se comparam reações, aos mesmos estímulos, de pessoas habilitadas e 
não habilitadas. O fato de músicos altamente treinados apresentarem, 
proporcionalmente, mais atividade no cérebro esquerdo, no proces
samento da música, não quer dizer que o cérebro direito esteja 
descansando. Enquanto o cérebro direito do ouvinte médio luta com 
acordes complexos, o hemistério direito do profissional pode achar 
fácil trabalhar com os acordes e, assim, consumir menos glicose.
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Então, imagens cerebrais que exibem gotas maiores, em vermelho 
vivo, não indicam, necessariamente, compreensão superior.

Embora muitos trabalhos estejam em marcha, atualmente, para 
melhorar a qualidade das sondagens, outra grande quantidade de 
trabalho está enfocando, em vez disso, os potenciais evocados — 
“ondas cerebrais” — , medidos por elétrodos colocados no couro 
cabeludo. Os eletroencefalogramas (EEGs) tradicionais fazem leituras 
de apenas alguns pontos na cabeça. Em técnicas mais modernas, 
porém, coloca-se uma densa grade de elétrodos sobre o crânio inteiro. 
O fluxo de dados obtidos é alimentado através de computadores, para 
pôr à luz respostas sutis a eventos musicais distintos. Esse procedimen
to supera as sondagens de resolução temporal, resolvendo mudanças 
de atividade elétrica média na mesma marcha rápida com que as notas 
disparam através de um cérebro. Mas há um declínio proporcional na 
resolução espacial, pois as leituras refletem atividade elétrica média ao 
longo de uma faixa relativamente grande de córtex.

Não dispondo de qualquer técnica inteiramente adequada para 
observar o cérebro em ação, todos os mapeamentos da função cerebral 
devem ser encarados com reservas. Apontar uma extensão escarlate 
numa sondagem TEP e dizer: “A gramática está aqui”, ou “O diapasão 
absoluto está aqui” , é como apontar a China, num globo, e dizer: “O 
budismo está aqui.” O budismo, de fato, está centralizado na China, 
mas da mesma forma estão a acupuntura e a pintura em rolos de papel. 
Apontar a China não nos diz quase nada sobre a natureza do budismo. 
Da mesma forma, as sondagens fazem um trabalho maravilhoso ao 
mostrarem a distribuição geral das funções. Mas são instrumentos 
pobres para elucidar exatamente como trabalha o cérebro.

Amusia

Felizmente, os neurocientistas dispõem de mais uma manobra 
para entender como a música se relaciona com a linguagem, e verificar 
se o significado da música surge das mesmas partes do cérebro de onde 
vem o significado lingüístico. Antes da invenção das sondagens cere-
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brais e de outras técnicas para testar o cérebro, durante seu trabalho, 
os neurocientistas enfrentaram um dilema aparentemente insolúvel. 
O único acesso que tinham para o mais protegido de todos os órgãos 
corporais era através de lesões provocadas cirurgicamente, o que só é 
aceitável em pacientes não-humanos. Mas a função cerebral dos seres 
humanos é tão radicalmente diferente da função cerebral de qualquer 
outro animal que até mesmo a pesquisa mais invasora, nos animais, 
pouco proporciona de interessante com relação às atividades mais 
complexas do nosso cérebro, como a linguagem ou a música. Nos 
primeiros tempos da pesquisa neurológica, o trabalho mais informa
tivo com animais exigia a remoção de partes selecionadas do córtex, 
curar o animal e, depois, avaliar seu desempenho, através de testes 
cuidadosamente preparados. Não é o tipo de experiência para a qual 
muitos seres humanos se apresentariam como voluntários.

Apesar disso, a natureza, cruelmente, fornece à neurociência 
pacientes humanos, à sua própria revelia. Todo ano, milhões de seres 
humanos perdem fragmentos do córtex, em consequência de der
rames, acidentes, ferimentos a bala (a guerra de trincheiras foi uma 
grande dádiva para a neurociência). Essas lesões casuais nem sempre 
são úteis para a investigação científica mas, em alguns casos, ficam 
confinadas a áreas particulares de interesse.

Quando o cérebro é mutilado de uma forma que interfere na 
habilidade musical, diz-se que a vítima sofre de amusia (a-música, 
como a-tonal). A neurociência oferece muitos termos assim: afasia, 
para o colapso da linguagem; alexia, a incapacidade de ler; apraxia, as 
desordens dos movimentos. “Amusia” talvez seja a menos específica 
dessas síndromes, referindo-se a qualquer problema na percepção, 
compreensão, lembrança, reprodução, leitura ou desempenho da 
música. Os neurocientistas sentem-se pouco à vontade com uma 
definição tão ampla, mas ela reflete a generalidade da maneira como 
a música opera no cérebro. Ao contrário da afasia, que rouba a 
linguagem e surge, geralmente, de lesões em apenas uns poucos locais 
do hemisfério esquerdo, a amusia pode vir de danos em muitas partes 
do cérebro, nos dois hemisférios.
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A amusia é tão complicada quanto a própria música. Em capí
tulos anteriores, verificamos como o cérebro sente, percebe, analisa, 
associa, lembra, planeja, produz, origina e anota cada aspecto da 
música, seja harmonia, melodia, metro ou forma mais ampla. Cada 
um desses aspectos é um alvo potencial para amusia. Em raros 
exemplos, amusia pode roubar à sua vítima apenas uma lasca de 
experiência musical, escavando melodias, por exemplo, na memória 
de longo prazo, ou a capacidade para identificar timbres particulares. 
Com muito mais freqüência, a amusia precipita-se sobre um cérebro 
como os Cavaleiros do Apocalipse, eliminando a maior parte da 
experiência musical, ou tôda ela, freqüentemente como parte de uma 
calamidade neurológica geral.

Estranhamente, a amusia, muitas vezes, não é diagnosticada. 
Quando um ser humano é atacado pela afasia e não pode mais falar, 
todos notam e todos se preocupam. Mas, para a maioria de nós, a 
música é assunto particular. Se a música, de repente, começa a soar 
apenas como rangidos e guinchos, depois de um derrame, na velhice, 
o problema pode ser atribuído à perda de audição, ou a uma simples 
perda de interesse. Exceto em raros casos, em que amusia aparece em 
músicos ou compositores, ela é invisível, exatamente como ouvir 
música é invisível.

Os neurologistas traçam uma linha divisória entre amusia recep
tiva, escuta embaralhada, e amusia expressiva, desempenho deslocado. 
Uma vítima de amusia receptiva pode ter problemas para acompanhar 
os contornos dos diapasões, ou para ouvir a estrutura dos acordes, 
identificar os sons dos intrumentos ou se lembrar de melodias ou de 
padrões rítmicos. Uma vítima de amusia expressiva pode, prontamen
te, desfrutar de todos esses aspectos da música, mas falha profun
damente quando lhe pedem para reproduzi-los, seja cantando ou 
através de pancadinhas. Em qualquer dos dois casos, os neurologistas 
precisam lutar, para descobrir exatamente o que deu errado. Será que 
alguém está surdo para melodias porque os tons não são mais ouvidos, 
ou o problema é na hora de juntar os tons uns com os outros? Será 
que alguém não consegue cantar uma melodia favorita porque a
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memória se recusa a produzir as notas, ou o problema é na formação 
de palavras?

Merece compaixão o pobre neurologista que precisa entender 
tudo isso. A amusia é altamente esclarecedora quanto à natureza da 
música, quando ocorre separada de outros tipos de lesões cerebrais. 
Mas este raramente é o caso. E como a amusia, freqüentemente, é 
acompanhada por afasia, suas vítimas podem não ser capazes de contar 
o que lhes aconteceu. Em qualquer caso, poucas vítimas de amusia 
têm a instrução necessária para analisar sua própria experiência musi
cal e explicá-la aos outros. E, assim, no fim os neurologistas ficam com 
um número muito pequeno de casos “úteis” de amusia, que ocorrem 
principalmente entre músicos. As pesquisas tendem a ser anedóticas 
e os casos individuais são difíceis de comparar.

Vimos em capítulos anteriores como, na maioria das pessoas, o 
cérebro direito favorece a análise da harmonia e do contorno melódi
co, e o esquerdo mostra talento especial para processar o ritmo. Lesões 
cerebrais auditivas tendem a afetar apenas um lado do cérebro. E o 
raro acidente que lesa ambos os lobos temporais, sem destruir tudo 
que há entre eles e matar a vítima. Então, tende a haver uma ampla 
distinção entre amelodia, a perda da aptidão melódica do cérebro 
direito, e arritmia, a perda da aptidão rítmica do cérebro direito. 
Claro, a aptidão harmônica tem também uma dominância do lado 
direito e sofre junto com a melodia. Mas a habilidade harmônica é 
mais difícil de avaliar. Enquanto qualquer pessoa pode cantarolar uma 
melodia ou dar batidinhas acompanhando um ritmo, poucas vítimas 
da amusia sabem como produzir harmonias. Assim, a perda da aptidão 
harmônica é pouco estudada, mas se supõe que o desaparecimento 
ocorra junto com o da melodia. Nossa dependência de palavras para 
nos lembrarmos de melodias complica mais ainda a análise.

Ainda mais difícil de alcançar são as novas dimensões da percep
ção musical conferidas pela aprendizagem ao hemisfério esquerdo. Por 
exemplo, vimos no Capítulo 3 que os músicos profissionais são tão 
analíticos, em sua percepção das melodias, a ponto de passar a ocorrer, 
neles, uma dominância do cérebro esquerdo. Em princípio, uma

365



vítima de lesão no hemisfério esquerdo poderia perder sua aptidão e 
reverter à simples escuta de contorno, do cérebro direito. O paciente 
sofreria de amusia, mas não teria consciência de nenhuma mudança, 
a não ser de um decréscimo geral do prazer musical.

A amusia pode realizar suas proezas desde os níveis mais baixos 
de percepção até os níveis mais elevados da análise musical. Quando 
a lesão ocorre próxima do topo da hierarquia, a vida musical pode, 
em grande medida, permanecer intacta. Quando a lesão ocorre na 
parte inferior, nada restará, talvez, para se construir em cima, e a 
experiência musical pode ser profundamente destruída. No pior caso, 
o córtex auditivo primário é despedaçado. Quando é destruído o 
córtex visual, localizado na parte posterior do crânio, a vítima fica 
completamente cega, embora os olhos continuem a funcionar. Uma 
surdez equivalente surge de lesões nas áreas auditivas primárias. O 
ouvido “ouve”, mas o cérebro, não.

A verdadeira amusia começa com lesões no córtex auditivo 
secundário. Algumas vezes, o problema está em juntar as partes de um 
som, de modo que parecem indistintos até sons que mudam lenta
mente. Em outros casos, os sons isolados são nitidamente ouvidos, 
mas não podem ser identificados. Se o som é de uma palavra falada, 
ele pode parecer de uma língua desconhecida. Se o som é ambiental, 
seja ruído de água ou o estrépito de pratos, pode ser impossível 
reconhecê-lo. E se o som é musical, o ouvinte pode ser incapaz de 
relacioná-lo com um instrumento particular. Estes são exemplos de 
agnosia, um estado de conhecimento prejudicado. Tipicamente, a 
agnosia para os sons da linguagem surge de lesões no cérebro esquerdo, 
e a agnosia p^ra sons ambientais e musicais, do cérebro direito. Mas 
a diferenciação é freqüentemente obscurecida,

Em outra forma de colapso musical, a vítima continua possuin
do todas as atividades de nível inferior exigidas para a musicalidade, mas 
não consegue juntá-las. Uma música profissional8 submeteu-se a uma 
cirurgia para dor e depressão prolongadas, sendo removidas partes do 
córtex que cercam a ponte entre os dois hemisférios (uma cingulotomia). 
Essas estruturas estão intimamente ligadas aos lobos frontais que,
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como vimos no último capítulo, são essenciais para executar longas 
seqüências de atividade. O que não é de surpreender, a música perdeu 
a capacidade para levar a cabo qualquer tipo de desempenho musical, 
embora todas as habilidades componentes permanecessem intactas. 
Ela não podia mais tocar seu instrumento, aprender novas peças, 
improvisar, compor ou ler partituras. De fato, ela não podia mais 
sequer ouvir música, porque isso também requer uma elaborada 
organização de antecipações. Mais significativamente, a paciente tam
bém se queixou de não poder mais participar de conversas, ou 
acompanhar histórias, ou disputar jogos como xadrez ou gin rummy. 
Sofrera uma perda global da auto-organização. Seu caso demonstra 
como a música pode exigir nossas mais elevadas capacidades intelec
tuais, e como a música precisa partilhar áreas do cérebro com outras 
atividades.

A música também pode falhar quando a vida emocional é 
esmagada. Isso aconteceu com um professor de música9 que sofreu 
um derrame maciço no cérebro direito. Com o hemisfério esquerdo 
intacto, ele manteve suas capacidades intelectuais e logo voltou a 
ensinar, reger, escrever livros e estudar novos idiomas (embora a 
paralisia parcial prejudicasse suas aptidões como intérprete). Mas, 
musicalmente, era um homem inutilizado. Como veremos no capí
tulo seguinte, o hemisfério direito é particularmente importante na 
vida emocional. Com uma lesão tão extensa desse lado do cérebro, o 
professor perdeu o prazer com a música e queixava-se de que sua 
maneira de reger carecia de vivacidade. Para piorar as coisas, a lesão 
se estendia para partes do lobo parietal direito, essencial para o 
raciocínio espacial. O professor não podia mais usar a perspectiva, ao 
desenhar, e se perdia, constantemente, em sua cidade natal. Da mesma 
forma, tinha problemas para esboçar música numa página e não 
conseguia manipular dispositivos musicais que muitos compositores 
concebem espacialmente, tais como metros complexos e interação 
requintada de vozes. O professor descobriu que sua experiência 
musical estava banalizada e seu cérebro não podia mais modelar 
relações musicais de alto nível. Êle escreveu:
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O processo composicivo para mim, neste período, parece 
carecer de Gestalc. As notas são corretas, as habilidades de 
orquestração estão intactas, em grande medida, e não 
apresentam qualquer diminuição. O conteúdo, porém, é 
monótono, sem vida (sem alma). Como o processo com- 
positivo, para mim, implicava trabalhar em vários níveis 
de andamento do fluxo melódico, harmônico e rítmico, 
simultaneamente, e acompanhar o curso dos vários fatores, 
percebo que não sou capaz de sustentar um fio de conti
nuidade e preciso trabalhar em pequenos segmentos que, 
embora apropriados e significativos em si mesmos, não se 
in ter-relacionam.

O mais eminente amusíaco da História foi o compositor Mau- 
rice Ravel.10 Êle tinha cinqüenta e oito anos quando progressivas lesões 
no hemisfério esquerdo varreram uma área do córtex onde os lobos 
temporais encontram-se com o córtex parietal. O resultado final foi a 
afasia de Wernicke, uma síndrome que lhe permitia continuar a ouvir 
e a falar perfeitamente as palavras, mas lhe roubou a capacidade para 
entender como as palavras se juntam para formar frases. A doença de 
Ravel anunciou-se, primeiro, através de erros de ortografia, em suas 
cartas. Logo, ele não podia mais ler nem escrever —  tornara-se aléxi- 
co — , embora a linguagem falada fosse bastante bem preservada, 
durante algum tempo. Inevitavelmente, seu problema passou para a 
composição. Os padrões musicais do cérebro direito não podiam mais 
ser traduzidos, pelo esquerdo, para símbolos musicais. Após dois 
meses tentando inutilmente iniciar uma nova ópera, Ravel lamentou- 
se, com um amigo, dizendo que ela jamais seria escrita e passou os 
últimos quatro anos de sua vida improdutivo e infeliz.

Estranhamente, Ravel ainda era capaz de trabalhar naquela 
ópera, mas apenas em sua cabeça. Perdera as complexas habilidades 
exigidas para objetificar as imagens mentais musicais e passá-las para 
o papel. A música que residia há muito em sua memória foi igualmente 
encarcerada. Êle só podia cantar ou tocar uns poucos compassos,



mesmo de suas próprias composições. O problema não era de controle 
físico. Ravel ainda era capaz de tocar qualquer escala, para cima e para 
baixo, num teclado de piano. Tampouco a memória era problema, 
porque ele continuava a apontar erros sutis, quando tocavam para ele 
sua própria música. Em vez disso, como o professor universitário de 
que falamos acima, Ravel sofrera um golpe nas habilidades de alto 
nível que sustentam atividades complexas durante longos períodos.
Essa habilidade pode ser o traço que mais nos distingue dos outros 
animais. Então, o pobre Ravel perdeu mais do que sua profissão.

De acordo com a lógica, a amusia deveria surgir basicamente de 
lesões no hemisfério direito, que é o centro da percepção tonal. Mas 
a amusia dificilmente chega a ocorrer sem alguma perda das habilida
des da linguagem. De fato, inúmeros neurologistas acreditavam, de 
longa data, que a amusia era um fenômeno do cérebro esquerdo, tão 
forte é o elo com a afasia. Num caso como o de Ravel, o elo é claro.
As estruturas analíticas do cérebro esquerdo, que servem à linguagem, 
são postas em ação no desempenho e na escrita da música. Quando 
essas estruturas são destruídas, tanto a linguagem quanto a música 
sofrem.

Mas, como podem as lesões no hemisfério direito, causadoras da 
amusia, também cobrar um tributo da linguagem? Um motivo é que 
os dois lobos temporais comunicam-se intensamente e a falha de um 
lado pode fazer o outro tropeçar. Mas há também aspectos da lingua
gem que dependem do cérebro direito. A percepção de sons vogais é 
um exemplo que já encontramos. O cérebro direito também desempe
nha um papel no raciocínio de alto nível subjacente às declarações 
gramaticais. Assim, as lesões parietais direitas sofridas pelo professor 
de música incapacitaram-no para acompanhar conversas complexas.

Alguns tomaram o forte elo entre amusia e afasia como prova de 
que a música é um desenvolvimento da linguagem. Mas há vários casos 
documentados de amusia em que a afasia está inteiramente ausente. 
Inversamente, há muitos casos de afasia em que não existe amusia. No 
psicojargão, os dois fenômenos são duplamente dissociados, nenhum 
dos dois conduzindo necessariamente ao outro. Este fato leva outros
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teóricos a sugerirem que a música é completamente independente da 
linguagem. Convencidos de que nossos cérebros têm um circuito 
especial para a linguagem, alguns argumentam até que deve haver 
neles também um circuito especial para a música, e que os seres 
humanos, de alguma forma, evoluíram para a música (analisaremos 
essa noção no próximo capítulo).

Uma falha dessa controvérsia é sua falta de uma definição estável 
de “música”. Nossos cérebros, claramente, têm uma tendência para 
alguns tipos de atividade musical, como ouvir acordes. Mas outras 
atividades musicais são impostas ao cérebro, de maneira igualmente 
óbvia, pelo treinamento. Este é também o caso da linguagem. Pron
tamente aprendemos a falar, mas ler e escrever são atividades artificiais, 
que a civilização impôs à nossa neurologia, e a habilidade varia mais 
do que no caso da fala. Assim, a “amusia” de Ravel, do cérebro 
esquerdo, é para um tipo de musicalidade completamente diferente 
daquela “amusia” do professor universitário, no cérebro direito. Fica 
óbvio que até mesmo aptidões universais, como para a percepção de 
melodias, envolvem uma dominância mais natural do cérebro direito 
na apreensão do contorno, e uma dominância do cérebro esquerdo, 
com base em treinamento, na identificação de intervalos. A análise 
também é dificultada porque os indivíduos codificam de forma 
diferente certos tipos de informação de alto nível. Uma pessoa pode 
lembrar um acorde como imagem auricular, outra pessoa pode lem
brado como imagem visual, e ainda outra por seu nome verbal.

Parece que as origens para a amusia podem corresponder, em 
número, às regiões do cérebro que participam dos processos de 
apreender ou fazer música. Habilidades de nível inferior tendem a 
favorecer o lobo temporal direito; habilidades de nível mais elevado, 
o esquerdo. Mas as habilidades musicais de nível mais elevado podem 
utilizar estruturas seja de um ou do outro lado do cérebro, estruturas, 
algumas vezes, aplicadas à música, outras vezes à linguagem e, ainda 
outras vezes, a uma porção de diferentes tarefas. Em conjunto, a 
estrutura cerebral para a música é muito mais diversa e mutável do 
que a estrutura para a linguagem.
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Será que isso significa que a música não se fundamenta na 
linguagem? Na análise final, a resposta depende tanto do que se quer 
dizer com “linguagem” quanto do que se quer dizer com “música’. 
Claramente, a música não simboliza a experiência humana da maneira 
como o faz a linguagem. Se as duas têm um laço comum, deve ser em 
sua natureza generativa. Mas, como já vimos, as teorias generativas da 
linguagem e da música não têm muito em comum. Recorremos à 
neurologia, em busca de ajuda, procurando o córtex que sirva tanto à 
linguagem quanto à música. Mas descobrimos que os níveis mais 
profundos de compreensão, nos quais a música parece mais “signifi
cativa”, são os menos nitidamente mapeados. Além disso, as próprias 
áreas da linguagem já se mostraram menos claramente mapeadas do 
que sugerem as sondagens cerebrais. Como a linguagem se enevoa, 
invisivelmente, com o “pensamento” e a “compreensão”, suas escoras 
neurológicas se tornam tão ambíguas quanto as da música. Partes do 
hemisfério esquerdo que muitos neurologistas consideram “áreas da 
linguagem” também se acendem em sondagens cerebrais que moni
toram diferentes tipos de atividades, como a seqüência dos movimen
tos corporais —  atividades que são, em si, processos generativos. 
Como não podemos dizer precisamente onde começam e terminam 
tanto a música quanto a linguagem, o elo entre as duas se torna ainda 
mais obscuro.

Significado Musical

Não deveríamos surpreender-nos com o fato de a música ter tão 
pouca semelhança com a linguagem, tanto em sua forma quanto em 
sua neurologia. Afinal, a linguagem se volta quase inteiramente para 
representar os conteúdos do mundo, algo que a música dificilmente 
chega alguma vez a fazer. Em vez de retratar acontecimentos no 
mundo do lado de fôra da nossa pele, a música parece reencenar a 
experiência de dentro do corpo. Essa idéia é familiar, e está no 
provérbio que diz: a música é “a linguagem das emoções”. Mas a 
música parece ir além da emoção, desde que grande parte do prazer
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obtido com ela deriva meramente da percepção de padrões. A maneira 
como esses padrões refletem nossa experiência interior pode nos dizer 
muito sobre o significado da música.

Vamos considerar os padrões encontrados em A Pantera Cor- 
de-rosa, que analisamos de várias maneiras em capítulos anteriores. A 
Figura 9.1 interpreta alguns desses padrões. Que tipo de significado 
corporificam eles? A maioria das pessoas não consideraria isso música 
altamente “emocional”, no sentido de nos transportar até extremos 
de emoção, como exuberância ou melancolia. De alguma forma ela 
nos comove, mas não até extremos angustiantes.

Uma maneira de encarar essa melodia é como uma pantomima 
de uma pantera aproximando-se cuidadosamente de sua presa: pri
meiro na ponta dos pés, sondando; em seguida, de repente, imobi
lizando-se e, depois, saltando para se esconder. Alguém que ouvisse 
essa melodia pela primeira vez, sem saber o título nem conhecer a 
animada personagem que aparece com os créditos de abertura de um 
filme de Peter Sellers, não adivinharia, provavelmente, que ela acom
panha as cabriolas de um felino bípede. Mas essa pessoa poderia muito 
bem dizer que a música “segue rastejando”. Será que A Pantera 
Cor-de-rosa é um exemplo de música de programa, música que 
representa padrões de movimento animal, exatamente como La Mer, 
de Debussy, representa as ondas a se quebrarem? Ou será que a música 
corporifica algo mais abstrato —  a quintessência da atuação furtiva, 
talvez?

Uma característica do comportamento furtivo é a mudança de 
timings dos movimentos corporais. Normalmente, nos movimenta
mos para a frente, de forma contínua e regular. Mas, quando agimos

A pantera rasteja..................................imobiliza-se...procura proteção

Fig. 9.1. —  Representação da ação furtiva em A  Pantera C or-de-rosa
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de forma furtiva, alternamos movimentos contidos com súbitas ir
rupções de velocidade, ou nenhum movimento, absolutamente. T o
das essas características podem ser interpretadas como variações de 
ciming, o que corresponde a dizer que a ação furtiva é, basicamente, 
um fenômeno rítmico. Padrões de ciming que representam essa ação 
sub-reptícia podem ser experimentados de várias maneiras. Podemos 
sentir esses rimings em nossos corpos, quando rastejamos para cima 
de alguma coisa, ou ver esses timings nos movimentos de uma pantera, 
enquanto ela se aproxima sigilosamente de sua presa, ou ouvir esses 
timings quando algo vem para cima de nós, no escuro. No entanto, o 
ritmo não é o único aspecto da música que funciona, aqui. A harmonia 
se desvia para dissonância, para imitar o repentino alarma da pantera. 
A dinâmica crescente reforça esse efeito. E o mesmo ocorre com o 
contorno melódico.

Será que podemos dizer que a ação furtiva é o “significado” dessa 
melodia? Não no sentido de que a música simbolize o que é furtivo, 
como o faz uma coleção de sons falados. Essa música imita a ação 
sub-reptícia; não a designa.

Nos primeiros dias do cinema, antes do advento do filme falado, 
pianistas acompanhavam os acontecimentos da tela, trabalhando a partir 
de um livro “fake”, cheio de temas visando descrever um determinado 
estado de espírito ou atividade. Alguns temas eram abertamente emo
cionais, como “raiva” e “consolo”, mas outros representavam o que 
consideraríamos atividades físicas, como “galgar” e “trabalho duro”, 
e alguns representavam sentimentos que não parecem nem emocio
nais nem funcionais, como “confusão” e “cansaço”. Essa música é, por 
definição, programática —  escrita para representar alguma coisa que 
está acontecendo no mundo. E, pela maneira como é empregada, 
tendemos a ouvi-la programaticamente: observamos o vilão cair de 
um rochedo e a música de acompanhamento soa como queda; vemos 
uma pantera seguir rastejando e a música soa como um rastejar.

Mas a música programática não perde todo o significado quando 
a ouvimos por si mesma, sem saber o que deve, supostamente, 
representar. E o significado que descobrimos corresponderá, prova
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velmente, às intenções do compositor. Dentro de uma tradição mu
sical particular, ninguém interpretaria um tema intitulado “Dor” 
como se fosse alegre. Solicitados a adivinhar o significado pretendido 
da música, poderíamos deixar de perceber a dor, mas sem dúvida 
concluiríamos que se trata de algo semelhante à dor, algo cheio de 
conflito e sofrimento interno, como “agonia” ou “morte”. Parece que 
o título não serve apenas para definir o significado de uma composi
ção, mas sim para defini-lo com exatidão maior. Êle nos diz que tipos 
de antecipações serão recompensados pela peça e, assim, ajuda-nos a 
ouvi-la mais plenamente, sobretudo na primeira audição.

Então, por que não dar títulos a todas as composições? Clara
mente, porque não temos palavras para tudo que a música tem para 
dizer. Nas palavras de Mendelssohn:

As pessoas se queixam, frequentemente, de que a música é 
ambígua em excesso, de que fica muito pouco claro o que 
deveriam pensar ao ouvi-la, ao passo que todos entendem 
as palavras. Comigo, é exatamente o contrário... Os pen
samentos expressos para mim através da música que apre
cio não são imprecisos demais para serem postos em pala
vras, mas sim, ao contrário, excessivamente explícitos.

A observação de Mendelssohn nos leva de volta à questão de 
como a música se relaciona com a linguagem. Esta descreve com 
grande precisão o mundo em torno de nós. Fornece nomes para 
dezenas de milhares de fenômenos, que podemos prontamente obser
var com nossos olhos e ouvidos. Mas a linguagem é extremamente 
tosca na descrição dos nossos sentimentos íntimos —  não apenas 
estado de espírito e emoção, mas todas as sensações corporais que 
experimentamos ao nos movimentarmos pelo mundo.

Essa pobreza da linguagem não é porque os seres humanos não 
desejem expressar sua vida interior. Há milênios fazemos poesias, 
tentando espremer mais significados das línguas à nossa disposição. 
O problema é que os acontecimentos mais interiores são estruturados 
de forma diferente dos mais exteriores. Pensem no que é uma pessoa
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estar “constrangida”, ou “irritada”, ou mostrar-se “sociável” . É quase 
impossível subdividir essas experiências em elementos constitutivos. 
Todas as sensações misturam-se continuamente e fluem uma para 
dentro da outra. Há poucos começos e fins bem definidos, poucas 
“beiradas”. O mundo interior, dos sentimentos, não é formado por 
coisas dispostas em determinadas posições, no espaço e no tempo. Em 
vez disso, é um mundo de fluxo turbulento, em que diversas intenções 
correm através dos canais dos nossos sistemas nervosos.

Como os sistemas turbulentos não têm subdivisões estáveis, não 
podemos apontar e dizer “isso é tal coisa”, porque logo essa coisa se 
transformará em. outra. Somos capazes de reduzir a experiência inte
rior a apenas categorias amplas, suficientemente estáveis para merecer 
uma designação como “cólera” ou “capricho”.

Significativamente, quando encontramos fluxo turbulento, no 
mundo exterior aos nossos corpos, também não conseguimos descre
vê-lo com a linguagem. A maioria de nós se sairia muito bem descre
vendo o desenho de uma casa. Mas, e os rodopiantes padrões que a 
água forma, numa torrente? Seria difícil para nós até descrever, 
efetivamente, os padrões de um só momento, quanto mais a marcha 
de um fluir. Se fôssemos obrigados a representar um regato, aban
donaríamos a linguagem e desenharíamos imagens, preferivelmente 
uma animação contínua. Quando alguém nos pedisse para descrever 
o regaro, explicaríamos que a descrição verbal não está à altura da 
tarefa, e em vez disso, mostraríamos, simplesmente, os desenhos 
animados.

O mesmo acontece com a música. A música imita a experiência, 
em vez de simbolizá-la, como faz a linguagem. Ela reproduz cuidado
samente os padrões temporais dos sentimentos interiores, elevando 
seu diapasão ou volume, quando eles se elevam, ou baixando-os, 
quando eles baixam. Ela conduz forças opostas ao combate e, depois, 
à reconciliação. Ou apenas se movimenta de maneiras interessantes. 
Como a música só pode levar, ao retrato que faz de eventos tão 
complicados, umas poucas vozes paralelas, ela simplifica muito a 
experiência que imita, traçando esboços apenas ocasionalmente pre-
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enchidos com um salpico de cor orquestral. O desafio do compositor 
é localizar precisamente esses esboços, em meio ao rodopio da expe
riência.

É importante reconhecer que a música representa muitos tipos 
de sentimentos interiores, não apenas os abertamente emocionais 
(consideraremos a natureza da emoção no próximo capítulo). Ela 
pode imitar não apenas a fúria da pantera, mas também o que a 
pantera sente, ao caminhar, pular ou galgar. Isso é feito através da 
duplicação dos ritmos desses movimentos, mudando a harmonia para 
reproduzir as tensões e liberações do corpo e fazendo a melodia seguir 
a geometria das ações físicas.

Mas, e os movimentos musicais menos definidos? Uma fuga de 
Bach, em geral, soa apenas como uma porção de movimentos furtivos. 
Movimenta-se, sim, mas não de maneira familiar. Mesmo assim, 
somos capazes de partilhar seus movimentos. Como é que isso pode 
ocorrer? Em última instância, nossos sentimentos, inclusive os que 
vêm da atividade física, devem ser redutíveis a um vocabulário de 
processos subjacentes. Como vimos no Capítulo 7, os neurofisiologis- 
tas têm dificuldades terríveis para formular descrições até de movi
mentos corporais simples. Ninguém conseguiu, até agora, isolar os 
circuitos cerebrais mesmo dos movimentos mais básicos, como tor
ções, cutucadas, soerguimentos, que se combinam em comportamen
tos plenamente desenvolvidos, como galgar ou correr. Até onde a 
música pode modelar esses processos, ela é capaz de juntar “movimen
tos” (como são chamados, numa sinfonia) de qualquer tipo, descre
vendo num momento a corrida de uma centopéia, no próximo, uma 
pomba elevando-se e, depois, um animal que jamais existiu. E, assim, 
a música pode mostrar-nos como é mergulhar como uma águia-pes
cadora ou saltitar como um canguru ou, indo além, como é derreter, 
girar, florescer ou explodir.

Se a música descreve processos mentais essenciais, então não 
deveriam todos os seres humanos ter uma compreensão intuitiva da 
música de todas as culturas? Essa pergunta parece colocar um desafio 
para a visão do significado musical aqui apresentada. Mas, como
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vimos em capítulos anteriores, a música sempre existe como um 
sistema confinado de relações, de convenções para a maneira como se 
deve compor melodias, ritmos e harmonias. Certos elementos impli
cam outros elementos e, assim, forçam a mente em direção às anteci
pações que nos deixam perceber grandes estruturas musicais. Sem tal 
sistema, qualquer evento musical seria igualmente provável em todos 
os momentos e estaríamos para sempre na posição de uma criança que 
aprende pela primeira vez a ouvir música. Assim, os significados da 
música, seus movimentos e emoções, devem ser necessariamente 
expressos através dos dispositivos do costume musical e serão perce
bidos apenas pelos que estiverem impregnados desses costumes. Se 
alguns sistemas musicais particulares são inerentemente melhores do 
que outros, para expressar certos tipos de experiência interior, é 
questão em aberto.

O que isso significaria para os phyxianos, enquanto tentam 
entender a fuga de Bach que foi parar em seu planeta? A fim de terem 
a mínima chance de compreendê-la, precisariam acostumar-se, pri
meiro, com nosso sistema de escala e com as relações harmônicas 
básicas construídas sobre esse sistema. O contato prolongado resolve
ria a questão. Problema mais difícil seria lidar com as convenções 
estilísticas da música. Uma fuga de Bach exige a memória geradora de 
antecipações de um ouvinte perito, uma memória moldada pela longa 
experiência. Sem ela, um phyxiano não saberia as probabilidades de 
estilo e, assim, não faria as necessárias antecipações e não poderia 
experimentar as violações das antecipações, carregadas de significado. 
O phyxiano experimentaria apenas uma longa torrente de notas 
isoladas e nada da estrutura profunda da fuga. Mas, como pode um 
phyxiano chegar a entender as relações de probabilidade de uma 
cultura musical inteira, a partir de apenas uma peça? E difícil imaginar.

Vamos supor que os phyxianos sejam muito inteligentes e 
consigam deduzir muitas regras harmônicas e estilísticas desse único 
fragmento, de forma muito parecida com a reconstrução de um 
dinossauro a partir de um único osso, como faz um paleontólogo. E 
vamos supor que os phyxianos inventem exemplos artificiais da
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música estranha e os ouçam repetidas vezes, até a percepção se tornar 
automática. O quê, então, entenderiam eles?

Estranhamente, seria nos níveis mais elevados de compreensão 
musical que os phyxianos talvez tivessem a maior possibilidade de 
sucesso. Porque eles, sem dúvida, teriam também mentes generativas. 
Espaço e tempo estão, bem, em tôda parte e sempre. E assim, em tôda 
parte e sempre, a inteligência deve consistir nos mesmos tipos de 
habilidades cognitivas. Não importa onde for encontrada, no univer
so, uma mente inteligente modelará, na medida do possível, os objetos 
no espaço e os acontecimentos através do tempo. Além disso, a mente 
terá de fazer isso através de hierarquias generativas, em parte por 
motivos de concisão, de modo a que o cérebro possa ser relativamente 
pequeno e energeticamente eficiente e, em parte, porque é apenas na 
abstração profunda que os diversos conteúdos da experiência podem 
ser reunidos.

E, assim, os phyxianos devem ser capazes de observar os modelos 
de uma fuga, logo que aprenderem a categorizar e agrupar seus tons. 
Como seus cérebros controlariam e observariam seus corpos, exata
mente como os nossos, eles também experimentariam um reino 
interior de “sentimentos” e, sem dúvida, partilhariam conosco muitos 
modelos de movimentos. Então, logo ao aprenderem a ouvir a música 
da Terra, deveriam descobrir muita coisa familiar em seus padrões. 
Seria uma vantagem para os phyxianos esses padrões não se parecerem 
com os da linguagem e não codificarem informações sobre o mundo 
de sua origem. Enquanto ouvem, não precisam imaginar: “A que 
corresponde isso”, como fariam, no caso dos sons da linguagem, 
também encontrados no disco da Voyager 2. Mas será que os phyxia
nos entenderiam mesmo essa música? Será que captariam a expressão 
de emoção da fuga? E encontrariam prazer no que ouvem? Será que 
a fuga os conduziria, também, ao êxtase? Essas questões serão aborda
das no capítulo seguinte, o último.



10

Do som...
...ao tom 

...ã melodia...
...à harmonia...

...ao ritmo...
...à composição...

...ao desempenho...
...a escuta...

...à compreensão...

...ao êxtase

FRANCÊS D. ESTAVA tendo uma de suas crises. Quando come
çava a se movimentar, seu corpo paralisava-se bruscamente, como 

uma estátua, colando seus pés ao chão. Seus olhos voltavam-se para a 
direita e para a esquerda e depois, repentinamente, fixavam-se inter
minavelmente num ponto. Com os lábios fortemente cerrados, ela 
rangia incontrolavelmente os dentes contra as gengivas já em carne 
viva. Algumas vezes, descobria-se repetindo centenas de vezes a mesma 
palavra. De vez em quando, sua garganta se fechava, como se seu corpo 
tivesse esquecido de como respirar, deixando-a com os olhos injetados 
de terror, à espera do alívio, que vinha com a explosão de um grito 
agudo. Os que tentavam ajudá-la eram repelidos: “Ah, ah, ah, ah!... 
Por favor, não... Não sou eu mesma, não eu mesma... Não sou eu, 
não eu, de jeito nenhum.”

Eram particularmente graves e medonhos seus sintomas da 
doença de Parkinson, uma enfermidade na qual dois minúsculos feixes 
de neurônios, no núcleo do cérebro, falham em sua tarefa, e não se 
pode mais confiar que as intenções sejam traduzidas em ações. Quan-
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do a doença se estabelece, em geral no curso de anos, o paciente 
descobre que ele ou ela não pode mais passar facilmente de um 
movimento para outro. Os movimentos se tornam inexatos e convul
sivos, não podem começar ou, uma vez começados, não param. A 
mente consciente vai diretamente para a intenção, gritando coman
dos. Mas um corpo amotinado se recusa a ouvir.

Oliver Sacks conta a história de Francês D. em seu maravilhoso 
livro Awakenings. Êle a descreve em meados da casa dos sessenta anos, 
uma mulher excepcionalmente inteligente e bem-apessoada, que 
combatia seu demônio com rara coragem. As causas da doença de 
Parkinson são obscuras mas, nesse caso, o culpado era claramente um 
acesso de encefalite, durante a adolescência. Embora suas piores crises 
fossem raras, Francês D. viveu cada momento de sua vida adulta 
encarcerada pela doença de Parkinson, como se estivesse atrelada a 
uma carroça fantasma, que se atrasava num momento, depois parava, 
repentinamente, e em seguida a empurrava para a frente. Não há cura 
para essa doença muito comum, e alguns dos remédios que aliviam 
seus sintomas podem, com a mesma prontidão, piorá-los.

Mas o Dr. Sacks descobriu um tratamento extraordinariamente 
efetivo para os sintomas de Francês D. —  música. Segundo a descrição 
que ele faz,

Num minuto, a Srta. D. estava comprimida, travada e 
bloqueada, ou com espasmos, cheia de tiques, algaraviando 

como uma espécie de bomba humana; no momento 
seguinte, com o som de música vindo de um rádio ou um 
gramofone, vinha o completo desaparecimento de todos 
esses fenomenos obstrutivo-explosivos e sua substituição 
por uma feliz descontração e fluxo de movimentos, en
quanto a Srta. D., repentinamente livre de seus automa
tismos, “regia ” sorridente a música ou se levantava e dan
çava, ao seu som.

Sacks descobriu que muitos pacientes da doença de Parkinson reagem 
assim à música. De fato, só pensar em música já pode fazer o serviço.

Uma paciente era capaz de “tocar composições inteiras de Chopin, 
em vívidas imagens mentais. Logo que ela começava, seu eletroence
falograma (suas “ondas cerebrais”), altamente anormal, voltava brus
camente ao normal, enquanto seus sintomas de Parkinson sumiam. 
De forma igualmente abrupta, todos os sintomas voltavam logo que 
ela interrompia seu concerto clandestino.

Infelizmente, a música é um remedio instável. O paciente, antes 
de mais nada, precisa ser musicalmente sensível e tem de estar na 
disposição de espírito certa, para ser dominado pela música. E a 
música tem de ser exatamente do tipo certo. Ritmo percussivo agudo 
pode fazer um paciente entrar em espasmos, como uma marionete, e 
canto monótono revela-se fraco demais para fazer grande beneficio. 
Francês D. queixou-se de que não podia suportar tais “batuques” ou 
“baboseiras” . É preciso música em marcha moderada, música bem- 
feita tocada em legato fluente, musica com uma batida acentuada, 
mas batida embutida em melodia ondulada.

A música só pode ajudar um paciente com Parkinson se for de 
um tipo que corresponda ao gosto desse paciente. Música clássica 
poderia fazer maravilhas, num caso, enquanto em outro caso so 
música country tem algum efeito. Isso mostra que a musica não 
funciona de forma passiva como remédio, mas exige, em vez disso, 
que o paciente participe, gerando um fluxo de antecipações musicais, 
mais ou menos como acontece com qualquer bom ouvinte.

Significativamente, é o cumprimento das antecipações que dá 
errado na doença de Parkinson. Como vimos no Capítulo 7, o cérebro 
faz o corpo movimentar-se não apenas gritando comandos pelos 
corredores do sistema nervoso, mas também antecipando as sensações 
que resultarão desses comandos. Projetamos um fluxo dessas antecipa
ções à nossa frente, em tudo o que fazemos, e vamos comparando com 
as sensações que nos chegam. Quando o casamento dá errado, paramos 
no meio do caminho, de forma muito parecida com o que ocorre no 
caso de um paciente da doença de Parkinson.

Pense no seguinte: quando você bebe uma cerveja, em geral só 
a experimenta após antecipar seu sabor. Se alguém lhe serve equivo-
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cadamente suco de maça, sua reação inicial será de repulsa e o suco, 
normalmente doce, parecerá azedo ao seu paladar. Mande alguém (de 
confiança) alimentá-lo com comidas diferentes, enquanto você está 
com os olhos vendados. A confusão e ansiedade que sentirá mostrarão 
que a experiência vem da interação entre antecipação e sensação.

Tudo o que fazemos, inclusive apreender um momento de 
música, começa com uma espécie de hipótese fugidia, que é confir
mada ou não; todas as sutis faltas de combinação são contrabalançadas 
por ajustes para a próxima antecipação. Apreendemos música apenas 
na medida em que somos capazes de prever o que acontecerá, porque 
prever é modelar as relações profundas que dão coesão à música.

O movimento da música é mais perfeito que o movimento de 
um corpo. Fisicamente, tateamos num mundo de atividade desele
gante, descontínua. Por exemplo, seria quase impossível transformar 
o ato de cozinhar o jantar numa dança artística. Os movimentos são 
excessivamente variados e descontínuos. Mas a música bem trabalhada 
cria até o mundo através do qual ela viaja, satisfazendo todas as 
antecipações com uma graciosa resolução e, a cada virada, dando lugar 
a novas antecipações. Enquanto o movimento físico é sufocado por 
inícios, paradas, tropeções, a música estabelece um fluxo contínuo, e 
o faz com proporções perfeitas. A boa música dificilmente pára e a 
grande música é quase impossível de interromper; o fluxo de anteci
pações é poderoso demais para ser suspenso repentinamente sem que 
isso cause perturbação no ouvinte sensível. E, assim, a experiência da 
música é inteiramente artificial, com suas qualidades quase desco
nhecidas na vida cotidiana, a não ser em momentos especiais, quando 
as coisas dão perfeitamente certo. Essa perfeição é que torna a música 
arte.

Dessa perspectiva, é fácil ver como a música repõe momenta
neamente no lugar os espatifados sistemas motores dos pacientes com 
Parkinson. Obviamente, a música não conserta os neurônios defei
tuosos que causam a doença. Em vez disso, ela vence os sintomas da 
Parkinson ao transportar o cérebro para um nível de integração acima 
do normal. A música estabelece fluxo no cérebro, enquanto, ao mesmo
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tempo, estimula e coordena as atividades do cérebro, colocando suas 
antecipações na marcha correta. Ao fazer isso, a música fornece uma 
corrente de intenções à qual o paciente de Parkinson pode prender 
suas emoções. Sacks escreve sobre a “melodia cinética”, que mexe com 
os corpos de todos nós, enquanto nos movimentamos através do 
mundo, e para a qual os pacientes com Parkinson se tomaram surdos. 
Durante rápidos instantes, a música restabelece essa melodia, pelo 
menos para os tipos de atividades fluentes e “musicais” por si mesmas.

Sacks descobriu que outras coisas, além da música, podem 
também liberar os pacientes de Parkinson. Apenas a visão de alguém 
caminhando era suficiente para soltar alguns de sua posição congelada 
e fazer com que se movessem. Um paciente explicou que se movimen
tava pela cidade “de carona” nos passeios dos passantes, pois o fato de 
observar as pernas deles fazia com que as suas as seguissem. A sensação 
do toque também pode prestar esse serviço. Um paciente que, fôra 
isso, era aleijado, descobriu que, graciosamente, podia montar a 
cavalo, absorvendo os movimentos do animal. Outro manobrava um 
barco a vela, através da interação com os movimentos do casco e do 
botaló. Mas, em todos os casos, os movimentos observados tinham de 
fluir, tinham de ser “orgânicos”. Movimentos mecânicos conduzem 
inevitavelmente ao desastre, o mesmo acontecendo com aqueles que 
acarretam inícios e paradas bruscos, como dirigir um automóvel.

A mágica que a música faz com os pacientes de Parkinson não é 
diferente da que faz com todos nós. Ela nos tira de nossos hábitos 
mentais congelados e faz nossas mentes se movimentarem como 
habitualmente não são capazes. Quando somos envolvidos por música 
bem escrita, temos entendimentos que superam os da nossa existência 
mundana e, em geral, estão além da lembrança, quando a música cessa 
(a menos que nos lembremos da própria música). Quando o som pára, 
voltamos para nossas cadeiras de rodas mentais.

Dizer que a música torna nossas mentes momentaneamente 
mais capazes corresponde a dizer que ela nos torna mais inteligentes.
Isso não é mera hipérbole. Como vimos no Capítulo 6, os pacientes 
que acabam de ouvir Mozart se saem melhor em alguns tipos de testes
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de raciocínio, ao contrário dos que não ouviram música alguma, ou 
ouviram música popular simples. Sacks fala de um paciente gravemen
te retardado, com um QI abaixo de 20 (100 é a média), que só era 
capaz de desempenhar tarefas complexas na presença da música. Por 
seu projeto cuidadoso, a música organiza o cérebro de uma forma que 
a experiência comum, caótica, não pode fazer.

Neste capítulo, consideraremos como a música toma conta de 
nós e por que é capaz de nos afetar tão profundamente. Há três 
questões importantes a examinar. Primeira, como é que a música 
extrai de nós emoções? Segunda, como é que a música nos dá prazer? 
E terceira, o que acontece em nossos cérebros, quando a música nos 
leva ao umbral do êxtase? Como veremos, estas questões se acham 
intimamente relacionadas, porque emoção, prazer e êxtase são aliados. 
No curso dos comentários, encontraremos algumas questões relacio
nadas: por que a música evoluiu? Qual a diferença entre música 
“intelectual” e “emocional” ? Por que temos prazer com a música que 
provoca emoções negativas, como melancolia ou violência? E por que 
a música parece tão mais “imediata” do que as outras artes?

As Origens da Música

Na sociedade moderna, pelo menos, a música é um aspecto 
inteiramente opcional da existência humana. Muitas pessoas levam 
uma vida longa e feliz e quase não se gratificam com música. Os 
devotos da música não podem deixar de se compadecer dessas pessoas, 
como o sibarita se compadece do monge enclausurado, pois conside
ram a vida sem música um mundo sem sol.

É impressionante que algo tão poderoso quanto a música seja 
tão desnecessário. O sexo também é poderoso, mas opcional (embora 
desconfortavelmente), então a música não está sozinha. Mas os moti
vos para o poder do sexo são perfeitamente óbvios. Precisamos nos 
reproduzir. A partir dessa necessidade básica, os seres humanos desen
volveram um número infinito de tolices, como revistas de menininhas 
e a alta moda, coisas que exercem forte atração sobre nós, a partir de
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impulsos primais. Da mesma forma, um gosto por vinho vem da 
necessidade de nutrição, e uma inclinação pelos banhos de sol, da 
necessidade de se manter aquecido.

Mas, que possível utilidade biológica pode existir em ouvir som 
modelado? Como pura informação, a música não presta nenhum 
serviço físico aos nossos corpos. E como informação artificialmente 
elaborada, ela raramente nos diz qualquer coisa sobre o mundo que 
seja capaz de ajudar nossa sobrevivência. Para entendermos por que a 
música nos domina tão poderosamente, precisamos começar pergun
tando por que a música se desenvolveu.

No final da década de 80, arqueólogos franceses1 exploraram 
cavernas pré-históricas no sudoeste da França de uma maneira singular 
—  cantando. Descobriram que os compartimentos com mais pinturas 
eram os mais ressonantes. Essa descoberta surpreendente sugere que 
as cavernas eram locais de cerimônias religiosas que envolviam música. 
Os rituais mágicos dos cro-magnons talvez fossem tão sofisticados quanto 
as obras de arte em torno, acompanhados por flautas, tambores e apitos.

Claramente, a música é muito antiga. O fato de ser encontrada 
em todas as culturas do mundo, por mais tecnologicamente primitivas 
que sejam, indica que a música é algo a que os seres humanos chegam 
com bastante facilidade. A descoberta de flautas de osso, em moradas 
pré-históricas, sugere que o desenvolvimento musical tem sido prio
ridade cultural há dezenas de milhares de anos. Na Antiguidade, a 
música floresceu numa infinidade de estilos. A Bíblia está crivada de 
referências à música e os instrumentos musicais aparecem repetidas 
vezes na pintura, cerâmica e escultura da arte clássica. Lamentavel
mente, não foi inventado nenhum sistema de notação eficiente que 
trouxesse os sons dos antigos para nossos ouvidos de hoje.

Como era a música dos primeiros tempos? Particularmente, será 
que ela enfatizava o ritmo ou a melodia, as batidas ou o canto? Em 
seu livro Rhythm and Tempo, o musicólogo Curt Sachs escreveu:

Quando Hans von Bülow, grande maestro e pianista,
ousadamente decretou: “N o início era o ritmo”, ele se
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aproveitou da prerrogativa de tantos ditados contundentes 
para ser enérgico, comovente e infundado. A organização 
do ritmo veio muito, muito tempo depois que os homens 
—  como os pássaros —  deram forma melódica á alegria e 
ao luto. Enquanto os cantores permanecem sozinhos, sem 
outras vozes ou instrumentos a acompanhá-los, é muito 
fraca a exigência de mais rigor no ritmo e no tempo?

Sachs foi taxativo em sua opinião porque, em décadas de pesquisas 
etnomusicológicas ele raramente encontrou “a disciplina mecânica” 
das convenções rítmicas ocidentais nas culturas tradicionais que es
tudou nas Américas, na Ásia, no Pacífico e até na África.

Mas o ritmo é descrito, freqüentemente, como o traço mais 
essencial da música, desde que a música se desdobra através do tempo 
e o tempo é o domínio do ritmo. Um percussionista pode alcançar 
ritmos complexos, em seu tambor, com uma música que todos 
concordam ser do tipo “esquelético”, e isso é alcançado sem serem 
tocados tons. Onde não há tom algum, também não há diapasão; e 
sem diapasão, não há melodia. Por esse motivo (prossegue a argumen
tação) o ritmo pode existir sem melodia e, portanto, o ritmo deve 
preceder a melodia em nossa experiência.

Todas as evidências contradizem essa lógica. Não apenas o metro 
rigoroso é raro entre as culturas tradicionais, ele é praticamente 
desconhecido no início da história da música ocidental. Como vimos 
no Capítulo 4, nossa tradição musical de oito séculos evoluiu a partir 
do canto, que tinha pouco ritmo além da prosódia da linguagem. 
Alguns musicólogos acreditam que até aquele modelo da música 
métrica, o supostamente “primitivo” bater dos tambores da África 
negra (de fato, altamente técnico), é de fato um desenvolvimento 
recente, que pode ter sido semeado pelo contato com a música 
metricamente rica do Oriente Médio.

A psicologia evolucionária também oferece deixas sobre a evo
lução da música, com base na suposição de que é mais provável as 
culturas descobrirem primeiro aquilo que vem com mais facilidade
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para os seres humanos. No Capítulo 3, vimos como as crianças, de 
início, aprendem a música como melodia, enfatizando, muitas vezes, 
a modulação natural da letra. A melodia dos primeiros tempos é 
instável, não seguindo qualquer batida estrita e com um nível de 
diapasão oscilante. A regularidade rítmica vem anos depois, e um 
verdadeiro senso de harmonia, ainda mais tarde.

Sachs descreve aquilo que pode ser o precursor da melodia como 
“acordes claudicantes”.3 São ruídos isolados, prolongados, que os 
etnomusicólogos, algumas vezes, encontraram em culturas tecnologi
camente primitivas.

Sua natureza é selvagem e violenta: após um salto até a nota 
mais alta disponível, num gritante fortíssimo, a voz desce 
matraqueando aos pulos, ou caminha, ou desliza, até uma 
pausa, em pianíssimo, em algumas das notas mais baixas, 
quase inaudíveis; depois, com um poderoso salto, recome
ça com a nota mais alta, repetindo essa cascata tantas vezes 
quanto necessário. Em sua forma mais emocional e menos 
“melodiosa”, esses acordes lembram gritos de alegria, sel
vagens e quase desumanos, ou gemidos de raiva, e podem 
originar-se nesses surtos desenfreados.

Mas, por que seres humanos gastariam energia fazendo esses 
sons? A civilização levou os homens a se gratificarem com todos os 
tipos de atividades inúteis. Mas, nas sociedades pré-históricas, tudo 
servia para a sobrevivência, de uma forma ou de outra. Muitas 
sugestões foram feitas quanto ao valor da música para a sobrevivência. 
Charles Darwin4 acreditava que a música se desenvolveu para servir 
ao namoro, apontando para uma diferença, no registro de freqüência 
das vozes masculina e feminina, muito além do que se pode atribuir 
apenas ao tamanho do corpo. Mas essas explicações estreitas não 
justificam a presença da música em todos os aspectos da vida.

Como a música só é possível em cérebros muito inteligentes, um 
enfoque para entender como desenvolvemos a música é perguntar por 
que desenvolvemos um cérebro tão grande. Cada vez mais, os antro-
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força impulsionadora que h.i por trás da explosão do tamanho do 
cérebro. Onde, antigamente, os estudiosos enfatizavam o valor de um 
cérebro grande para construir ferramentas, agora eles louvam as 
virtudes da cooperação na caça, luta, partilha de alimentos e, acima 
de tudo, na criação das crianças.

Não é fácil alcançar a cooperação. Os animais são esmagadora
mente voltados para si mesmos. Os que triunfam nas competições da 
vida continuam vivendo e espalham seus genes para as futuras gera
ções, possibilitando o triunfo de suas características, no conjunto da 
espécie. E raro, entre os animais, o auto-sacrifício individual pelo bem 
de todos, nem que seja apenas porque é sempre vantagem tomar mais 
do que se dá. Um organismo deve ser capaz de olhar para o futuro 
distante e lembrar-se do passado remoto, para ser possível o cálculo 
de cooperação na base do dar-agora-e-receber-mais-tarde. Apenas as 
mentes simbólicas dos seres humanos estão à altura dessa tarefa.

Antes de mais nada, cooperação implica confiança. Os seres 
humanos precisam garantir uns aos outros, sempre, que cada qual está 
igualmente empenhado no bem comum. Troçamos símbolos da nossa 
preocupação de mil maneiras, de um cortês olá, a um viva, num 
comício. Os rituais da cooperação estão em tôda parte e comportam 
constante repetição. Os que deixam de participar, ou o fazem a 
contragosto, são alvo de suspeitas e ressentimento, numa medida além 
do que parece justificado. Mas é a comunidade inteira que está em 
jogo, não apenas a amenidade de um momento.

Segundo muitos antropólogos, a música evoluiu, de início, para 
fortalecer os laços da comunidade e resolver conflitos. Esta idéia nada 
tem de forçada. Muitos animais empregam seu aparato vocal para 
transmitir delicadas gradações de emoção e intenção. Quando um cão 
gane em submissão a outro, dá voz a um tipo de melodia que cimenta 
um pacto social. Da mesma forma como os seres humanos desenvol
veram a linguagem, com a modulação inerente a cada palavra, parece 
inevitável que as expressões formais de emoção fossem aos poucos 
fundindo-se em algo semelhante à melodia. Afinal, as exibições ritua-
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lizadas de emoção aparecem, freqüentemente, nas culturas tradicio
nais, sob a forma de movimentos físicos estereotipados —  como 
danças realizadas para exigir, ameaçar, aplacar, tranqüilizar. Por que 
não, também, movimentos ritualizados da voz?

Se a música surgiu para fortalecer laços sociais e resolver conflitos, 
ela deve sua existência às emoções. Porque é exercitando ou aplacando 
emoções que estabelecemos relação com outros seres humanos. De 
alguma forma, a música corporifica emoção. Devem- s, agora, voltar 
nossa atenção para a maneira como isso é possível.

Emoção
Tendemos a pensar na emoção como um montão qualquer de 

sentimentos do tipo raiva, dor e alegria, sentimentos que todos já 
observamos em animais e parecem “primitivos”. Não surpreende que 
neurologistas em busca de cenmos emocionais em nossos cérebros os 
encontrassem primeiro no núcleo, embaixo do córtex, em regiões que 
se desenvolveram muito antes. Partes desse sistema, límbico podem ser 
estimuladas para levar abruptamente um animal até extremos emo
cionais como fúria ou terror. Em contraste, essa reação emocional 
bruta não pode ser tirada de nenhuma outra parte do córtex.

Nos últimos anos, psicólogos cognitivos rejeitaram sem rodeio, 
na maioria, as antigas noções de emoção. Embora reconheçam a exis
tência de mecanismos primitivos de combate e fuga, a emoção é vista, 
agora, como elemento decisivo para o raciocínio, noção que desafia 
abertamente as idéias tradicionais da emoção como algo “irracional” . 
Esta abordagem gerou um sem-número de teorias sobre a emoção. 
Alguns vêem a emoção como um meio de avaliar a atenção dada à 
experiência que chega; outros acham que a emoção instiga diretamen
te o pensamento. Mas há uma visão que se ajusta especialmente bem 
à experiência musical —  tão bem, de fato, que a música deve ser 
tomada como prova da validade dessa teoria. Trata-se da “teoria da 
discrepância” ,̂ que encara a emoção como uma reação à experiência 
inesperada. Veremos dentro de um instante como isso funciona.
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Um motivo para a mudança de enfoque quanto à emoção são 
as evidências que se acumulam, no sentido de que as vítimas de 
lesões cerebrais relacionadas com a emoção perdem a capacidade 
de auto-organização. Isto é particularmente verdadeiro quando o 
lobo frontal direito é lesado —  uma parte do cérebro intimamente 
ligada com o sistema límbico e decisiva para a vida emocional.6 As 
pessoas se tornam emocionalmente não-responsivas quando essa 
parte do córtex é danificada. Elas parecem, freqüentemente, não se 
preocupar com sua enfermidade e podem até negar que qualquer 
coisa tenha dado errado. Em comparação, uma vítima de lesão do lobo 
frontal esquerdo conserva o lado emocional e, assim, reage com desespero 
à sua condição.

Por que os lobos frontais são importantes para a emoção? 
Tratamos deles várias vezes, em capítulos anteriores, e vimos como 
são decisivos no planejamento de longas seqüências de atividade. Os 
lobos frontais são os disciplinadores do cérebro. Seguram as rédeas de 
outras partes do cérebro que, de outra forma, se desviariam de suas 
atividades, seguindo sempre na direção do mínimo de resistência, 
tendendo sempre para o hábito. Quando divagamos, nos entregamos 
à livre-associação, enquanto nossos lobos frontais cochilam. Mas, 
quando trabalhamos, os lobos frontais seguram constantemente as 
rédeas, em outras partes das nossas mentes, para impedi-las de se 
desviarem da tarefa imediata a cumprir.

Os lobos frontais também se mantêm ativos na construção de 
lembranças de curto prazo. Lembrem-se de que eles fazem isso em 
cooperação com o córtex sensorial. Quando mantemos a imagem de 
um violão em nossas imaginações, a imagem é construída no córtex 
visual, mas sustentada pelo córtex frontal, que a impede de se desfazer. 
De forma semelhante, é o córtex frontal, agindo sobre o córtex 
auditivo, que nos permite guardar antecipações musicais por muitos 
segundos, enquanto esperamos sua resolução.

Também já vimos que os lobos frontais são o principal centro 
de controle da atenção, pois decidem para que parte do mundo 
voltaremos nossos olhos, ou em que aspectos da música mergu
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lharemos. A lesão no lobo frontal resulta sempre numa redução da 
atenção, numa incapacidade para se concentrar.

Planejamento. Memória de curto prazo. Atenção. À primeira 
vista, essas três funções dos lobos frontais podem parecer atividades 
diversas que, por acaso, estão alojadas na mesma região do cérebro. 
Entretanto, a um exame mais atento, revela-se que são facetas do 
mesmo fenômeno básico da contenção. O planejamento contém nossos 
cérebros, não deixando que se desviem do caminho de uma atividade 
escolhida. A memória de curto prazo contém o córtex sensorial, 
impedindo que se desloque para imagens diferentes. A atenção con
tém o tipo de dados sensoriais admitidos no córtex sensorial.

Em qualquer momento observado, nossos cérebros só podem 
processar uma minúscula fatia da torrente de experiência que vem para 
nosso caminho; nossos corpos só podem executar uma única ação, 
entre as centenas de ações possíveis; nossos intelectos só podem 
modelar um fragmento da realidade, em meio às infinitas possibili
dades. Não adianta possuir o maravilhoso poder de resolução do nosso 
córtex visual e auditivo, as vastas capacidades de categorização dos 
nossos lobos temporais, ou a espantosa habilidade analítica dos nossos 
lobos parietais, se esses mecanismos são aplicados para finalidades 
banais. Um sistema nervoso deve estar sempre à espreita das atividades 
mais importantes a que se dedicar. Este é o objetivo final da emoção.

Em seu livro Descartes’ Error, Antonio Damasio fala de um 
paciente com lesão no lobo frontal direito, que sofria de “achatamen
to” emocional mas mantinha, no resto, todas as habilidades cogniti
vas. Intelectualmente, seu elevado QI permanecia intacto. Mas esse 
paciente não conseguia conservar um emprego, pelo simples motivo 
de não conseguir fixar-se a um objetivo. Dedicava-se com grande 
energia a aspectos triviais do seu trabalho. Perdera a capacidade de ser 
exigente na escolha.

Alguns teóricos acreditam que tomar essas decisões é tarefa do 
sistema límbico, ajudado pelos lobos frontais.7 Embora consideremos 
a “tomada de decisões” como o mais elevado feito cognitivo, é uma 
atividade necessária para qualquer organismo que precisa abrir cami
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nho através de um mundo complexo. Então, é simplesmente uma 
coisa natural que a tomada de decisões se centralize numa das mais 
antigas partes do cérebro.

Ao considerar, no Capítulo 6, como funciona a memória, 
encontramos um importante componente do sistema límbico, o 
hipocampo (é mostrado na Figura 6.1). Embora a memória não esteja 
“localizada” no hipocampo, esta estrutura parece decidir que partes 
da experiência lembraremos a longo prazo. Então, o hipocampo está 
profundamente entrelaçado com o aparato de categorização do lobo 
temporal, que funde diferentes tipos de experiência. Com milhares de 
comportamentos possíveis diante de nós, em todas as ocasiões, não 
podemos considerar cada um por seu turno. Em vez disso, o sistema 
límbico faz valer o conjunto do nosso conhecimento do mundo 
enquanto, simultaneamente, pesa a importância de cada fator e, assim, 
nos encaminha para a atividade mais apropriada. Isto é feito em íntima 
consulta com o córtex, que fornece análise detalhada sobre o que está 
acontecendo no mundo e as possibilidades disponíveis.

A capacidade para centralizar a atenção num objetivo é algo que 
associamos mais fortemente com motivação do que com emoção. 
Estar “motivado” significa ter um plano e levá-lo até o fim. Como 
temos planos para a maioria das coisas que fazemos, estamos cons
tantemente em estado de motivação. E preciso motivação para cozi
nhar o jantar e até para comer o jantar. Não pensamos em nós mesmos 
como particularmente motivados, em tais atividades, porque elas são 
lugar-comum e tão habituais que, mais ou menos, as levamos adiante, 
ao começarmos. Então, normalmente, reservamos a palavra motiva
ção para planos que vão contra a corrente e, portanto, exigem muito 
esforço do lobo frontal para sua compreensão.

Segundo muitos psicólogos, “emoção” é um caso especial de 
motivação. Realizamos planos prevendo os resultados desejados e 
buscando satisfazer essas previsões. Você estende a mão para pegar 
uma nota de dez dólares em sua carteira primeiro prevendo sua 
existência e, depois, movendo a mão em sua direção. Mas as previsões 
nem sempre se realizam. Talvez você verifique que a nota de dez
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dólares não está lá e fique aborrecido, ou mesmo furioso. Ou pode 
descobrir que tem muito mais dinheiro do que pensava e ficará 
satisfeito ou até exultante. O estado neutro no qual você acha a 
prevista nota de dez dólares não causa nenhuma reação particular e é 
um simples exemplo de motivação satisfeita. Mas os outros dois casos 
provocam uma forte reação, porque houve uma acentuada discrepân
cia entre previsão e realidade. Acredita-se que essas discrepâncias sejam 
a base da emoção, ou e-moção (do latim exmovere, “afastar-se”).

Já  se comentou, muitas vezes, que não existe o que se poderia 
chamar de emoção neutra. Todas as emoções são negativas ou positi
vas. Emoções negativas surgem quando a experiência não corresponde 
à previsão. Você espera que seu carro pegue e ele não pega. Você espera 
que seu gato o receba à porta e descobre que ele foi atropelado. 
Inversamente, as emoções positivas acontecem quando a experiência 
supera a previsão. Você espera trabalhar o dia inteiro, mas recebe o 
dia de folga. Você espera pagar uma porção de dinheiro por alguma 
coisa e descobre que ela foi remarcada. Como a maioria das previsões 
gira em torno de coisas de menor importância, e a maioria das 
discrepâncias é pequena, apenas uma parte reduzida de nossa vida 
emocional se processa em termos de surtos e explosões. A maioria das 
emoções bamboleia para cima e para baixo, como pequenas ondas 
num mar de motivação. Mas experimentamos uma sensação de 
bem-estar quando pequenos acontecimentos emocionais positivos 
ocorrem continuamente, e ficamos deprimidos ou irritados quando 
sobrevém uma cadeia de pequenos acontecimentos negativos.

A partir desses princípios, é fácil ver como a música gera emoção. 
A música cria previsões e depois as satisfaz. Ela pode reter suas 
resoluções, assim aumentando as previsões e, depois, satisfazer as 
previsões com um grande jorro de resoluções. Quando a música se 
empenha em violar expectativas que ela própria cria, nós a chamamos 
de “expressiva”. Os músicos sopram “sentimentos” numa peça intro
duzindo minúsculos desvios no ciming e na altura. E os compositores 
introduzem expressão em suas composições violando intencional
mente as previsões que criaram.
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A expressão musical está em eterna disputa com a estrutura 
musical. Todos os desvios de uma previsão tendem a enfraquecer a 
previsão subseqüente e, assim, cortar o impacto de novos desvios. 
Uma mudança momentânea de tempo traz um toque de emoção, mas 
ao preço de minar a seqüência geral das previsões rítmicas que mantêm 
uma peça em movimento. Quando desvios em excesso ocorrem ao 
mesmo tempo, o ouvinte deixa de acompanhar o metro subjacente e 
cessa de prever eficazmente as batidas a seguir. Da mesma forma, o 
uso excessivo de tons fôra da escala (tons cromáticos) tende a obscu
recer os centros tonais, fazendo as resoluções harmônicas perderem 
seu impacto. Tanto para o compositor quanto para o intérprete, fazer 
música é sempre uma luta pela supremacia entre a manutenção da 
estrutura musical subjacente e a indulgência para com os desvios 
musicais. Com desvios em excesso, a música se torna empanturrada e 
incoerente. Com desvios de menos, ela fica fria e mecânica.

A idéia de que as emoções negativas surgem de previsões não 
cumpridas pode resolver um debate de longa data sobre o motivo 
para os acordes construídos com tríades maiores soarem “felizes”, 
enquanto os acordes construídos com tríades menores soam “tristes”. 
Muitos críticos já insistiram que essas diferenças devem ser inteira
mente determinadas por questões culturais, e lembram que reações 
diferentes são algumas vezes provocadas em ouvintes não ocidentais. 
Mesmo assim, o fato de um indonésio talvez achar “feliz” um acorde 
menor não significa, necessariamente, que a reação emocional aos 
acordes seja inteiramente arbitrária. O indonésio traz para sua escuta 
um diferente paradigma harmônico —  não centralizado nas tríades 
—  e, assim, prevê as relações harmônicas de forma diferente. Dentro 
desse contexto, um acorde menor pode satisfazer inteiramente suas 
expectativas e, dessa forma, soar “feliz” . Mas, mesmo assim, os acordes 
menores poderiam ser necessariamente infelizes, dentro do sistema 
harmônico ocidental baseado nas tríades, porque eles violam previsões 
estabelecidas por esse sistema. Os sons harmônicos produzidos pelas 
tríades menores não se sobrepõem, o mesmo ocorrendo com os sons 
dos acordes maiores; assim, as tríades menores são inerentemente

394



cheias de conflitos —  ou seja, com violações das séries de sons 
harmônicos, tão importantes para nosso sistema harmônico.

Musicólogos em número não insignificante indagaram o motivo 
para continuarmos a achar a música expressiva após ouvirmos uma 
peça algumas vezes e já sabermos onde cairão seus desvios expressivos. 
Não deveríamos começar a esperar automaticamente os desvios de 
uma composição e, com isso, deixarmos de ser afetados por eles?

Uma explicação é que os sistemas musicais, inclusive as conven
ções da harmonia e da forma, restauram constantemente as previsões- 
padrão. Aprendemos, repetidas vezes, que um acorde conduz natural
mente a outro. A lógica subjacente do sistema harmônico total força 
nossas expectativas a seguirem em certas direções, não importa quan
tos desvios já tenhamos anteriormente encontrado. Assim, as violações 
das expectativas-padrão continuam a ser expressivas.

Alguns psicólogos sugeriram que há uma base neurológica para 
esse fenômeno. Com a suposição de que nossos cérebros são natural
mente predispostos para certas estruturas musicais, eles postulam que 
módulos do córtex cerebral dedicados a tipos particulares de proces
samento não podem deixar de funcionar em termos das previsões e 
resoluções para as quais foram destinados. Um módulo que planeja 
padrões temporais não tem outra escolha a não ser prever que a 
próxima batida virá em tempo certo, não importa quantas vezes tenha 
ouvido essa batida chegar atrasada. Esse ponto de vista surge de uma 
concepção amplamente sustentada de que o córtex é um agregado de 
módulos “estúpidos”, que trabalham automaticamente em tarefas 
trivais, mas a inteligência resultaria de sua ação combinada.

Quando a música se torna extremamente regular, nossos cére
bros a rejeitam. Um bom exemplo é fornecido pela música gerada por 
computador, na qual o tempo e a altura são perfeitamente constantes. 
Essa música provoca ansiedade nas pessoas musicalmente sensíveis. 
Uma explicação para rejeitarmos o tempo rigoroso e até mesmo a 
perfeita afinação dos instrumentos é que nossos sistemas nervosos 
prestam mais atenção às coisas que mudam. Ou, em outras palavras, 
nossos cérebros se habituam (e cessam de reagir) com coisas que não
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mudam. Quando caminhamos por uma sala familiar, somos mais ou 
menos cegos para o que ali está. Nossos sistemas visuais sentem todas 
as paredes e cad^ras, mas quase não as notam, conscientemente. Em 
vez disso, o cérebro reserva sua atenção para coisas novas e não muito 
entendidas.

O hábito ocorre em todas as áreas de nossa experiência e em 
todos os níveis. Uma relampejante exibição num VCR logo cessa de 
atrair nossa atenção. O mesmo acontece, na música, com uma batida 
perfeitamente uniforme. Claro que ainda ouvimos todas as caracterís
ticas do som, porque o hábito jamais é total. Mas a batida é menos 
poderosa do que seria, se variasse ligeiramente. Uma causa para esse 
fenômeno pode ser a temporária exaustão neural, quando os mesmos 
circuitos do cérebro são ativados repetidas vezes. Uma leve variação 
supera essa falha. Da mesma forma, um diapasão contínuo se torna 
mais absorvente com uma leve variação em sua freqüência e altura, 
através de vibrato.

Apesar das muitas maneiras nas quais a música pode violar 
previsões, nem tôda música é expressiva. Por exemplo, uma boa 
quantidade de música barroca movimenta-se como um relógio de 
precisão, tendo sido escrita para mentes do século XVIII apaixonadas 
pela ordem e pelo autocontrole. Essa música revela certa animação, 
mas não o drama emocional que tão fortemente domina a música 
escrita um século depois. Apesar de sua falta de emoção aberta, porém, 
essa música “intelectual” nos atrai, mesmo assim.

A atração dessa música parece estar na elegância de seus padrões. 
Nós a admiramos como pura estrutura. É uma experiência bastante 
familiar. Pensem em como apreciamos um prédio apenas a partir dos 
padrões que ele traz para os nossos olhos, padrões formados por 
janelas, colunas e lintéis. Há pouca coisa nessa experiência que se possa 
chamar de emocional. Apenas desfrutamos a experiência de acompa
nhar os padrões com nossos olhos e perceber as relações profundas 
entre as várias partes. Com a mesma prontidão admiraremos a forma 
de uma cadeira ou de um vaso fabricados com esmero, novamente 
sem qualquer sugestão de extremo emocional.
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Mas a análise do mecanismo da emoção ou do padrão auditivo 
não explica por que somos atraídos para tais experiências. E essa 
questão que abordaremos a seguir.

Prazer
Uma noite, o compositor francês Hector Berlioz8 começou a 

chorar intensamente em sua cadeira, num concerto. Um cavalheiro a 
seu lado perguntou, gentilmente, se não seria melhor ele se retirar para 
o vestíbulo. O rosto de Berlioz retorceu-se de espanto, quando ele 
replicou: “O quê? Acha que venho aqui em busca de prazer?”

Mas claro que ele ia mesmo em busca de prazer. De uma forma 
ou de outra, todos buscam prazer em algum tipo de música e rejeitam 
a música que não o proporciona. Estranho é que Berlioz pudesse 
encontrar prazer tão extremo em música impregnada de melancolia e 
dor —  exatamente o tipo de experiência que descreveríamos como 
“desagradável” e “pouco prazerosa”, na vida cotidiana.

Surpreendente é que “prazer” seja um conceito tão raramente 
encontrado na neurociência, ou até mesmo na psicologia. Dificilmente 
se acha um livro escrito a respeito. De fato, poucos textos chegam a listar 
o prazer em seus índices, quanto mais dedicar um capítulo ao tópico. 
Embora nossos dias estejam cheios de grandes e pequenos prazeres, 
poucos pensadores souberam o que fazer com o prazer, ou como fazê-lo 
ajustar-se a conceitos como ver, lembrar ou pretender. Ao contrário dos 
objetos do mundo externo, que os cientistas são tão competentes para 
estudar, o prazer reside profundamente em nossos corpos e em nosso ser, 
não tem beiradas definidas e jamais fica quieto, quase impossibilitando 
que alguém se afaste e o avalie de forma objetiva. Como acontece com 
o senso do “eu”, simplesmente não conseguimos tocar no prazer.

Encontramos prazer no calor do sol, num jogo de palavras 
cruzadas, num filé mignon, num Renoir, em dirigir com habilidade, 
em consertar uma cadeira quebrada. O que pode haver em comum 
entre coisas tão diferentes? Cada uma dessas atividades é desempe
nhada numa esfera diferente do sistema nervoso. Algumas têm a ver
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com sentir, outras com fazer e, ainda outras, com raciocinar. Mas 
achamos prazer em todas.

Uma única atividade pode oferecer muitos tipos de prazer. 
Analisamos a gama de prazeres da música no Capítulo 8. Podemos 
ficar extasiados simplesmente com a beleza do som de um ins
trumento. Exultamos com os constructos da melodia, harmonia, 
ritmo e —  em alguns gêneros —  com a panorâmica da viagem pela 
forma em larga escala. Desmaiamos com as emoções da música. E 
tiramos prazer do “significado” da música, seja inerente ao som ou 
expresso através das letras ou dos símbolos de desempenho e partici
pação. Todos esses prazeres se desdobram lado a lado, com diferentes 
gêneros de música enfatizando diferentes deleites. E, assim, “o prazer 
da música” é tão complicado quanto a própria música.

Ao lado de todo tipo de prazer está algum tipo de dor: as agonias 
do corpo contra os êxtases do corpo, frio cortante contra calor 
acariciante, amargura contra delícia, fedores contra perfumes, feiúra 
contra beleza, dor e ansiedade contra alegria e serenidade.

Na idéia clássica de prazer e dor, o organismo luta para manter 
o equilíbrio (homeostase) com seu meio ambiente. A dor ocorre 
quando ele se desvia do equilíbrio e o prazer, quando ele volta. Por 
exemplo, quando o frio ameaça a temperatura do corpo, isto é 
registrado como um desagrado que pode se tornar dor intensa, se for 
levado a um extremo. Inversamente, sentimos prazer imediato ao nos 
aquecermos, após sentirmos frio. O prazer não resulta do calor em si, 
mas da aproximação da temperatura ideal do corpo. Calor demais 
também pode perturbar o equilíbrio e se estabelecerá um tipo dife
rente de desconforto, ou claramente de dor. Então, os prazeres não 
são absolutos, mas sempre mais ou menos relativos a um ponto de 
equilíbrio. O mesmo sabor, sensação, visão ou som que é agradável 
num contexto pode tornar-se doloroso em outro.

Esse conceito de prazer e dor é refinado e de longo alcance, 
sugerindo que prazer e dor são intrínsecos à natureza de tôda expe
riência. Mas a questão inteira fica confusa por causa de certos exem
plos especiais de prazer e dor que nossos sistemas nervosos parecem
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especialmente planejados para acomodar. Enquanto o prazer mode
rado do banho de sol surge naturalmente da necessidade de nos 
mantermos aquecidos, as punhaladas e explosões do sexo obviamente 
se estendem até muito além dos deveres normais da pele. Inversamen
te, possuímos bem definidos receptores da dor em nossa pele, que 
reagem a pistas químicas de que o corpo foi machucado, receptores 
que nada têm a ver com a experiência normal do toque. O cérebro 
providencia caminhos especiais para esses sistemas e há pontos no 
cérebro que podem ser estimulados para aliviar a dor ou para lançar 
um animal num estado de felicidade.

O cérebro tem maneiras de moderar esses sistemas especiais, 
temperando a dor, quando ela se torna tão ativa a ponto de incapacitar. 
Neurônios especiais produzem substâncias chamadas endorfinas9, que 
se parecem com os narcóticos e agem sobre os neurônios nos caminhos 
da dor, no cérebro, reduzindo sua atividade e, assim, aliviando a dor 
subjetiva. Se as endorfinas forem liberadas quando não existe dor 
alguma para ser contrabalançada, o resultado é uma euforia muito 
parecida com a que produzem drogas como a morfina. Na verdade, 
os narcóticos aos quais são tão devotados os viciados em drogas 
operam sua mágica através de uma aproximação dos mesmos neurô
nios influenciados pelas endorfinas do próprio cérebro.

Essas duas concepções de prazer —  como uma volta ao equilíbrio 
biológico e como um sistema de recompensas para comportamentos 
especiais —  são muito pouco adequadas para explicar grande parte do 
prazer que temos em nossas vidas. Não temos prazer em jogar xadrez 
por causa de algum entranhado impulso nesse sentido, comum a todos 
os seres humanos. E é difícil imaginar como pode o jogo de xadrez 
fazer voltarem ao equilíbrio os sistemas psicológicos básicos. No fim 
das contas, as concepções usuais do prazer não são capazes de explicar 
a maioria dos prazeres que buscamos. Um indivíduo perfeitamente 
satisfeito pode começar a jogar xadrez, a tagarelar sobre política ou a 
dedilhar desajeitadamente uma guitarra, não para aliviar o estresse ou 
a dor subjacentes mas, simplesmente, para ficar ainda mais satisfeito. 
E, assim, os sistemas especiais para a dor e o prazer confundem nosso
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pensamento, encorajando-nos a encarar prazer e dor como experiên
cias incomuns, que descem sobre nós como doses de poções mágicas, 
em vez de vê-los como inerentes a tôda experiência consciente.

C.aramente, precisamos encarar prazer e dor de forma mais 
ampla Uma maneira de entender prazer de qualque: tipo é vê-lo como 
consequência da satisfação das previsões. Esta é uma variante das 
teorias do prazer que os filósofos chamam de “motivacionais”.10 
Vimos como nossos sistemas nervosos modelam continuamente o 
mundo que percebem, gerando um fluxo de previsões em todos os 
níveis da percepção, ação e entendimento. O estresse e a ansiedade 
ocorrem sempre que, em qualquer grau, a realidade se choca com as 
previsões, fazendo o cérebro lutar para reavaliar rapidamente o mundo 
de uma forma que faça sentido (ou seja, de uma forma que possa ser 
prevista com mais êxito). Inversamente, as previsões que se cumprem 
por completo são resolvidas sem atrito e sua resolução é o que 
chamamos de prazer. Mesmo prazeres “animais”, como fazer sexo e 
comer, ajustam-se a essa concepção, no sentido de serem conduzidos 
por fortes antecipações (“desejos”), que se tornam intensamente 
agradáveis ao serem satisfeitas.

Essa concepção implica que, de fato, o prazer não passa de uma 
fuga da dor, e sugere, com isso, que nossas vidas devem ser muito 
infelizes, para arranjarmos tantas oportunidades de prazer. Na super
fície, as dores da vida, no dia-a-dia, não parecem tão grandes; tam
pouco os prazeres da vida, no dia-a-dia. O mundo é um lugar 
desarrumado. Onde gostaríamos de encontrar padrões simples e 
conexões profundas, encontramos complexidade, conflito e confusão. 
E, assim, tôda existência comum é acompanhada por certa quantidade 
de esforço. Quando os encadeamentos de previsões vão consistente
mente bem, registramos o prazer do bem-estar. Mas, quando a 
resolução é consistentemente vacilante, registramos grande ansiedade. 
Apenas num punhado de atividades, incluindo a música e as outras 
artes, nossas mentes partilham experiência organizada de forma tão 
perfeita que tôda previsão é totalmente satisfeita, enchendo-nos de 
intenso prazer.
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tf
A questão do prazer e da dor é complicada pelo fato de que a 

maioria das atividades ocorre em muitos níveis do sistema nervoso. 
Alguém encontra prazer em cozinhar, mas não em descascar cebolas, 
com seu travo. E o prazer de cozinhar pode ser reduzido se a cozinheira 
esperava ir a uma festa aquela noite, mas foi frustrada. Da mesma 
forma, na música, encontramos prazer ou aborrecimento na qualidade 
do tom de um clarinete, na melodia que ele toca, na harmonia que 
sustenta a melodia, no ritmo que, permanentemente, a impulsiona, e 
em muitos outros fatores que já abordamos em capítulos anteriores. 
Quando falamos em prazer da música, nos referimos, de fato, à soma 
total de todos os prazeres e desapontamentos da música, uma espécie 
de média corrente do bom e do ruim.

Desse ponto de vista, é fácil ver como encontramos prazer nos 
dispositivos musicais. Quando as promessas (previsões) da música são 
cumpridas, experimentamos prazer; quando são traídas, sentimos 
ansiedade, ou coisa ainda pior. Quando uma composição hábil des
perta previsões fortes, de longo alcance, intenso prazer acompanha sua 
realização; em comparação, as fracas antecipações geradas por uma 
composição pobre dificilmente chegam a nos comover.

Mas o prazer mais profundo da música vem com os desvios do 
esperado: dissonâncias, sincopações, torceduras no contorno melódi
co, repentinos estrondos e silêncios. Não é contraditório? Não, se os 
desvios servem para estabelecer uma resolução ainda mais forte. A 
música banal faz surgirem previsões banais e, então, imediatamente 
as satisfaz, com resoluções óbvias. Há prazer a ser obtido, mas é o 
prazer do pãozinho, não do caviar. Música bem escrita não se apressa 
nem um pouco em satisfazer previsões. Ela arrelia, instigando, repe
tidamente, uma previsão e sugerindo sua satisfação, algumas vezes 
precipitando-se em direção a uma resolução, mas recuando, depois, 
com uma falsa cadência. Quando, afinal, ela se entrega, são postos em 
ação, ao mesmo tempo, todos os recursos da harmonia e do ritmo, do 
timbre e da dinâmica. A arte de escrever esse tipo de música não 
consiste tanto em elaborar resoluções, mas sim em incrementar as 
previsões até níveis extraordinários. Se o processo nos soa tão parecido
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com o de uma receita para fazer bem o amor, mas se trata de fazer boa 
música, é porque o sistema nervoso funciona da mesma maneira em 
todas as suas esferas. O mesmo mecanismo básico se aplica a todos os 
prazeres, artísticos ou não, pelo simples motivo de que esse mecanismo 
é prazer.

Vejamos a harmonia. Quando dominamos o sistema harmônico 
de nossa cultura e sabemos como acompanhar os centros tonais e 
prever as resoluções harmônicas, trazemos um fluxo de previsões para 
nossa escuta. Determinados acordes conduzem a determinadas dire
ções harmônicas e, uma vez que a harmonia viaje nessa direção, 
registramos prazer imediato. Inversamente, uma mudança inadequa
da de tonalidade pode ser bastante dissonante, até mesmo dolorosa. 
Entretanto, dissonâncias cuidadosamente controladas são, com fre
quência, empregadas para adiar a resolução das previsões harmônicas 
e, assim, torná-las mais amplas, algumas vezes integrando muitas 
previsões menores numa elevada hierarquia. Essas dissonâncias estão, 
em sua maioria, relacionadas com a harmonia subjacente, de modo 
que não serão demasiado desafinadas. Não violam tanto assim as 
previsões, apenas lhes dão nova forma.

O prazer melódico surge de maneira parecida, mas através da 
previsão do contorno melódico. Quando o contorno se eleva e cai 
“naturalmente” —  ou seja, das maneiras como prevemos — , regis
tramos prazer; quando o contorno varia irresponsavelmente, regis
tramos aborrecimento, enquanto nossos cérebros lutam para entender 
os padrões que têm à sua frente. Até certa medida, as previsões 
melódicas se originam das regras da Gestalt que analisamos no Capí
tulo 3. Mas as previsões também surgem de um vocabulário de 
dispositivos melódicos culturalmente adquirido.

O papel da previsão no prazer rítmico é igualmente claro. 
Gozamos o metro prevendo um encadeamento de batimentos. Qual
quer desvio súbito no tempo, ou no número de batidas por compasso, 
deixa tontos nossos sistemas nervosos. Mas sincopações cuidadosa
mente controladas podem preparar-nos para uma prazerosa volta à 
acentuação da batida subjacente.
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O ritmo da frase é mais aprimoradamente construído, confiando 
numa série completa de sugestões que nos fazem antecipar fortemente 
fronteiras de frases. Os compositores constroem meticulosamente 
seqüências de frases em evolução, cada uma sugerindo a próxima, mas 
algumas vezes se desviando em direção ao inesperado e em seguida 
movimentando-se para reafirmar a forma geral.

Essa visão do prazer pode explicar o arrebatamento que sentimos 
no clímax de uma sinfonia de Beethoven, mas não esclarece o prazer 
“simples” que encontramos nos sons individuais dos instrumentos. 
Como a experiência da música surge quando nossos cérebros mode
lam hierarquias de relações entre sons —  hierarquias “invisíveis”, no 
sentido de não se poder partilhá-las prontamente com os outros, ou 
sequer descrevê-las para nós mesmos — , é impossível determinar o grau 
em que o prazer que encontramos “puramente” no som instrumental 
vem, de fato, das relações musicais em torno. Quaisquer três notas de 
uma viola podem soar desinteressantes, se as ouvimos quando o violista 
afina, mas talvez nos deslumbrem, se aparecerem no clímax de uma peça. 
Embora o prazer pareça estar corporificado no “som” das notas, ele 
reside sobretudo nas relações de nível elevado que experimentamos 
intensamente, mas para as quais levamos pouca autoconsciência.

Mesmo assim, apenas uma nota solitária de uma viola pode 
trazer felicidade para um ouvido aguçado. Como isso é possível? Na 
verdade, ninguém tem idéia. Mas é provável que, na microescala da 
cognição da música, quando o córtex auditivo reúne sons individuais, 
sejam de alguma forma sugeridas e cumpridas previsões, mas depressa 
demais para que se possa observá-las conscientemente. Significativo é 
que não encontramos nenhum prazer num tom de pura freqüência 
gerado por computador. Sem variação de nenhum tipo, esses sons não 
têm qualquer base para gerar previsões. Como vimos no Capítulo 2, 
os sons musicais são complexos, constantemente mudando as entidades 
de muitos componentes ondulantes. A arquitetura desses sons varia 
segundo a habilidade do músico. Celebramos um violista que “tem bom 
tom”. De alguma forma, através de anos de prática, esse violista aprende 
a tirar das cordas do seu instrumento sons de uma estrutura particular.
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Faz isso sem entender como, exatamente como amarramos os cordões 
dos sapatos sem ter de pensar a respeito. Ao contrário, um violista 
novato pode torturar um ouvido sensível produzindo sons “ásperos” 
—  ou seja, sons quebrados em segmentos desconexos, sem que um 
momento conduza ao outro e com todas as previsões negadas.

As grandes estruturas da música podem, com a mesma pronti
dão, resultar em dor aguda. Quando um compositor bem treinado, 
mas superambicioso, gera fortes previsões e, depois, deixa de cumpri- 
las, logo ficamos agoniados. A maior parte dessa música desaparece 
rapidamente do repertório dos concertos. Mas, com freqüência, a 
nova música inflige dor a suas platéias, até estas aprenderem como 
prevê-la adequadamente —  ou até perceberem que a falha não é deles 
e que o compositor deixou de alcançar seus objetivos.

Também experimentamos dor com a música —  mesmo boa 
música —  quando lhe aplicamos um vocabulário equivocado de dis
positivos e erramos em suas previsões. Assim, um estilo de melodia será 
agradável aos que estão bem familiarizados com suas retorceduras e 
reviravoltas, mas desagradável para quem leva à melodia um estilo 
diferente de previsão, que produz sucessivas combinações inadequadas.

Tais argumentos podem esclarecer como tiramos prazer da 
emoção da música, mas não explicam por que buscamos a experiência 
das emoções negativas da música, como melancolia, dor ou violência. 
Afinal, a maioria de nós, em nosso cotidiano, prefere evitar estados 
emocionais negativos. Mas, na música, de alguma forma apreciamos 
essas experiências, e não como espectadores distantes, como alguém 
veria uma tragédia shakespeariana, mas sim sendo levados a nos sentir 
melancólicos, dominados pela dor, ou violentos, como se algo desa
gradável tivesse acontecido conosco.

Em seu The Critic as Artist, Oscar Wilde escreveu:

Após tocar Chopin, sinto-me como se tivesse chorado por
pecados que nunca cometi e pranteado tragédias que ja
mais vivi. A música me parece produzir sempre esse efeito.
Ela cria para nós um passado que ignorávamos e nos enche
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com uma sensação de dores antes escondidas das nossas 
lágrimas. Posso imaginar um homem que tivesse levado 
uma vida perfeitamente banal ouvindo casualmente algu
ma estranha peça musical e descobrindo, de repente, que 
sua alma, sem que ele tivesse consciência, passara por 
terríveis experiências e conhecera alegrias assustadoras, 
loucos amores românticos, ou grandes renúncias.

Wilde alude ao pretenso “significado” da música, que aborda
mos no capítulo anterior. Como vimos, a maioria das composições 
carece de uma referência específica, que combine com os conteúdos 
do mundo. Mas, quando levamos para a música nossas próprias 
situações de vida, podemos fazer dela o que quisermos. A música 
idealiza tanto as emoções negativas quanto as positivas. Com isso, ela 
aperfeiçoa momentaneamente nossas vidas emocionais individuais. O 
“significado” que sentimos não está na música como tal, mas em 
nossas próprias reações ao mundo, reações que carregamos sempre 
conosco. A música serve para aperfeiçoar essas reações, para torná-las 
belas. Assim fazendo, a música confere dignidade a experiências que, 
com freqüência, estão longe de serem dignas. E, conferindo prazer até 
mesmo a emoções negativas, a música serve para justificar sofrimentos 
grandes e pequenos, garantindo-nos que tudo não foi a troco de nada.

Wilde não podia estar mais errado sobre a maneira como um 
homem “que levara uma vida perfeitamente banal” seria impelido a 
esses extremos emocionais. A música afeta mais as pessoas que já têm 
uma existência profundamente emocional. É a força de nossas pró
prias vidas que impulsiona a previsão musical, e a recompensa das 
resoluções musicais é para nossas próprias alegrias e dores.

Para um exemplo específico da maneira como a música cria 
emoção e prazer, vamos dar uma última olhada em A Pantera Cor- 
de-rosa, de Henry Mancini (Fig. 10.1). Dos Capítulos 3 ao 5 vimos 
como Mancini diuge a melodia, a harmonia e o ritmo em direção a 
um ponto de alta tensão, no início da terceira barra de compasso, 
enquanto a melodia entra num planalto, com uma longa e acentuada
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dissonância. Esta nota viola vários tipos de previsão. A melodia pára 
de repente de se acelerar e cai numa imobilidade. O contorno meló
dico pára com sua elevação geral. A harmonia se desvia do centro tonal 
prevalecente. O metro precipita-se sobre uma acentuação forte. E o 
fraseado, formado em grande medida pelo contorno melódico, encer
ra seu padrão de passos furtivos em aceleração, primeiro em dois e, 
depois, em quatro. Durante um momento, a música fica imóvel, de 
forma bem parecida com a que poderia assumir um felino rastejante.

Qual é o conteúdo emocional dessa música? E onde está seu 
prazer? Claramente, esse tema não é construído a partir dos padrões 
regulares, previsíveis, que caracterizam a música “intelectual” . Esse 
fragmento está cheio de previsões violadas e, com isso, cheio também 
de tensão emocional, que culmina na longa dissonância na terceira 
barra de compasso. Mas é difícil caracterizar a natureza da emoção, a 
não ser como uma crescente sensação de apreensão. Nenhum dos 
nomes habituais do nosso inventário de emoções —  alegria, dor, 
triunfo, ou seja lá o que for —  combina bem com o que sentimos, ao 
ouvir esse trecho.

Apesar disso, faz perfeito sentido chamar a experiência da ação 
furtiva de “emocional”, embora não pensemos nela, normalmente, 
nesses termos. Mas estamos bastante acostumados a sentir o conteúdo 
emocional da ação furtiva, quando temos a oportunidade de fazer 
alguma coisa sorrateiramente. Nossos movimentos se alternam entre 
a aflitiva contenção e o repentino ato de ir em frente, o tempo inteiro 
violando a marcha normal do movimento físico. E, assim, experimen
tamos pequenos acessos da dor do aperto, ou do prazer do salto.

Violação que gera emoção
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Observem que nos sentimos sorrateiros quando nos movimentamos 
de certas maneiras, em determinado ritmo; e quando a música segue 
padrões parecidos, ela soa sorrateira, exatamente como os movimentos 
furtivos da pantera cor-de-rosa parecem sorrateiros.

Segundo parece, o que esse tema gera não é uma declaração 
produzida por uma “linguagem” das emoções, mas sim uma “lingua
gem” do movimento físico, uma linguagem que soa “emocional” , 
quando as antecipações são consistentemente violadas, e meramente 
“intelectual”, quando não são. É uma linguagem na qual os objetos 
sônicos se movimentam juntos no tempo, da mesma forma como as 
partes do corpo se movimentam juntas, enquanto navegamos pelo 
mundo. Não é de espantar que a música nos faça querer dançar.

Dessa perspectiva, vemos a emoção como algo que reveste as 
representações fundamentais que a música faz do movimento, através 
da modulação de formas musicais como se fossem movimentos físicos. 
A Pantera Cor-de-rosa mostra isso, ao soar não apenas sorrateira, mas 
também engraçada. Claro, é difícil não se divertir com um desafortu
nado gatinho (cor-de-rosa, ainda por cima) fazendo o melhor de sua 
panterice para passar como ser humano —  um Rei das Selvas sempre 
às carreiras. Mas encontraríamos leveza nesse tema mesmo sem suas 
associações cinematográficas. Existe algo acontecendo aqui, algum tipo 
de contraste de opostos, que é encontrado em todo humor. Os timings 
do rastejar da pantera são modificados de maneiras contraditórias, 
fazendo nosso herói parecer, ao mesmo tempo, corajoso e covarde e, 
portanto, ridículo. São esses timings dos timings—  relações temporais 
superiores impostas sobre relações temporais inferiores —  que dão ao 
tema seu colorido emocional e o tornam mais interessante de ouvir.

Música e Corpo

O conceito de prazer como satisfação de previsões explica os 
prazeres da mente, tais como encontramos na música, ou em jogar 
xadrez —  prazeres que as noções habituais de prazer, orientadas para 
o corpo, não podem nem de longe explicar. Apesar disso, a maioria
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dos prazeres nos parecem corporais, inclusive boa parte do prazer da 
música. Quando um bom ouvido acompanha boa música, de alguma 
forma até as relações mais profundas e mais abstratas parecem encon
trar uma expressão no corpo. Os amantes da música contam que 
sentem em seus músculos e em seus ossos não apenas a batida pulsante, 
mas também os contornos melódicos, as transições harmônicas, as 
mudanças dinâmicas —  fenômenos que, por todos os motivos, deve
riam ser inteiramente “mentais” e absolutamente não “corpóreos”.

Isso é realmente muito estranho. Em capítulos anteriores, ob
servamos a música fluir através do córtex auditivo. Este córtex é 
densamente ligado com outras partes dos lobos temporais e com os 
lobos frontais, mas não com o córtex motor, que movimenta nossos 
músculos, ou com o córtex somatossensorial, que monitora as sensa
ções da pele, tendões e músculos (ambos os tipos de córtex foram 
analisados no Capítulo 7). Então, por que o som seria registrado como 
sensação física? Caso diferente é quando um som alto e repentino nos 
faz encolher de medo. Essa tradução do som para sensação corporal 
é, obviamente, uma manifestação de padrões incorporados de auto
defesa e fuga. Mas não existe nenhuma razão evolutiva óbvia para se 
manifestarem continuamente em nossas musculaturas os intrincados 
padrões de som que compõem a música.

É óbvio, se a música não é canalizada de forma direta para nossos 
músculos, então devemos colocá-la lá, conscientemente. Parece que 
usamos nossas musculaturas para representar a música, modelando as 
características mais importantes dos padrões musicais através de mo
vimentos físicos, grandes e pequenos. Num extremo, pulamos para 
cima e para baixo, com uma batida pulsante. Em outro, ficamos 
imóveis, mas somos torturados por antecipações de movimentos, 
experimentando um ímpeto em direção a atos que, na verdade, não 
iniciamos.

E tão profunda a presença das antecipações cinestésicas em nossa 
existência que raramente as notamos. Mas são bastante fáceis de 
observar. Experimente, simplesmente, ficar sentado, imóvel, e imagi
nar a sensação física de ligar o motor do seu carro. Você pode sentir
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a chave deslizando para dentro da ignição, o toque da mudança de 
marcha, o gesto de puxar o freio de mão, tudo sem o menor movi
mento externo. Observe a si mesmo ouvindo música e descobrirá que 
sensações parecidas estão em ação —  uma dança invisível.

Notem que nem sempre observamos a música cinestesicamente. 
Quando não estamos envolvidos com a música, podemos ouvir todos 
os detalhes de uma peça de uma maneira que parece inteiramente 
mental, sem nada, em absoluto, de corpórea. Em outro dia, mais 
musical, ficaremos empolgados pela mesma peça e a dançaremos da 
cabeça aos pés, em segredo.

Esse enfoque é necessariamente especulativo, pois não existe 
nenhuma ciência da representação muscular. Também não há qual
quer tipologia precisa dos movimentos físicos, ou dos dispositivos 
musicais, através da qual pudéssemos comparar a experiência sônica 
com a somática. Mas é fácil imaginar duas funções a que tal repre
sentação serviria. Em primeiro lugar, a representação fornece uma 
espécie de sistema de notas, no qual a todo momento inscrevemos 
características da música, à sua passagem, o que nos permite lembrar 
mais facilmente essas características, ao longo de muitos segundos. 
Outra vez, é simples observar a si mesmo fazendo isso, codificando 
trajetórias musicais como tensões musculares e segurando-as até serem 
resolvidas.

Uma segunda função da representação muscular é amplificar 
nossa experiência da música. Os padrões musicais que produzem 
emoção e prazer são reproduzidos num segundo e particularmente 
extenso sistema neural —  o sistema motor —  e, assim, a emoção e o 
prazer surgem nesse segundo meio, da mesma forma que na experiên
cia direta do som. Devem lembrar, como foi dito no Capítulo 2, que 
o som de uma corda de violino, isolado, é frágil, mas com o incremen
to da transmissão das vibrações da corda para o corpo do violino, ele 
ganha grande volume. De forma parecida, usamos nossos corpos 
como ressoadores, para a experiência auditiva. O ouvinte se torna um 
instrumento musical, coloca-se nas mãos da música, deixa-se tocar ele 
próprio.
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Mas, por que representamos a música em termos de padrões 
cinestesicos e não, digamos, de padrões visuais? Algumas pessoas, de 
fato, registram som como visão. Num raro fenômeno chamado 
audição da cor, os sentidos se tornam cruzados e todo som musical é 
esboçado em imagens mentais coloridas, sem forma. Eis como Franz 
Liszt instruía uma orquestra: “Por favor, cavalheiros, um pouco mais 
azul, por gentileza. A tonalidade exige isso.”11 Como acontece com a 
representação corpórea do som, a audição colorida claramente aumenta 
o prazer musical. Quando um paciente de Oliver Sacks12 perdeu sua visão 
da cor, e também das imagens mentais da cor, sua audição colorida 
desapareceu e ele ficou horrorizado ao descobrir que uma dimensão da 
experiência musical desaparecera, que seu prazer com a música dimi
nuíra. Mas a audição colorida não parece representar muito bem a 
estrutura musical profunda. É mais um divertimento, um espetáculo 
leve, do que um prolongamento da experiência musical. A audição 
colorida é fenômeno involuntário que, simplesmente, acontece com 
as pessoas. E desprovido das antecipações através das quais montamos 
estruturas musicais mais amplas. Já nossas representações corporais da 
música estão cheias de expectativas intencionalmente impelidas. E o 
corpo é perito em programar e modelar formas temporais.

Interessante e que uma tendência recente, na teoria das emoções, 
baseia-se na ideia de representações corporais de processos cognitivos. 
Esta e a hipótese do marcador somático, recentemente popularizada 
no Descartes Error, de Damasio. A idéia é a de que nossos cérebros 
induzem reações corporais agradáveis ou desagradáveis a todos os tipos 
de experiências, e que essas reações trabalham como uma espécie de 
sistema de recompensas, que nos encoraja a prosseguir com certos 
corqpprtamentos e evitar outros. Segundo a teoria, é recapitulando 
essas reações que somos capazes de fazer julgamentos rápidos, quando 
o raciocínio procederia de forma demasiado lenta, ou não funcionaria 
de forma alguma. A gazela registra um marcador somático agradável, 
ao ver gostosas gavinhas no bosque, mas também registra um marca
dor somático desagradavel, ao associar o bosque com predadores, e 
pesando tudo, decide que as gavinhas não valem o risco. Experimen
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tamos algo parecido quando ponderamos se faltamos ou não ao 
trabalho. Atraente, nessa teoria, é o fato de ela sugerir que temos, há 
muito tempo, uma neurologia desenvolvida para a representação 
muscular explícita da emoção.

Como quer que nossas representações corporais da música sejam 
alcançadas, elas talvez sejam responsáveis pela elevação máxima do 
nosso prazer, fazendo nossos cérebros produzirem, em grande quan
tidade, as endorfinas semelhantes aos narcóticos a que nos referimos 
anteriormente. Já há muito tempo os psicologos usam uma substancia 
chamada Naloxone13 para tratar viciados em drogas, através do blo
queio aos receptores do narcótico no cérebro. Com todos os receptores 
ocupados, os narcóticos não podem ter nenhum efeito e o paciente 
não experimenta qualquer tipo de embriaguez com o narcotico. As 
endorfinas também podem ser bloqueadas dessa maneira. Um cientis
ta inspirado decidiu investigar, através da administração do Naloxone 
a um grupo de ouvintes, se as endorfinas eram ativadas durante a 
escuta da música. Segundo a prática padrão, alguns receberam um 
placebo, para ter certeza de que qualquer efeito durante a escuta 
poderia ser, de fato, atribuível ao Naloxone. E não houve dúvida, os 
que tomaram o Naloxone informaram ter sentido uma substancial 
redução do prazer, com a música que ouviram, enquanto o grupo de 
controle experimentava todas as emoções habituais da musica. Então, 
a música é capaz de causar prazer em praticamente todos os níveis do 
nosso ser.

Êxtase

Quando o prazer chega a extremos, nós p descrevemos algumas 
vezes como “êxtase”. Mas o êxtase pode ser mais do que prazer 
extremo, pode ir além de causar arrepios. O êxtase dissolve as frontei
ras do nosso ser, revela nossos laços com o mundo externo, mergulha- 
nos em sentimentos “oceânicos”.

Uma característica que define o êxtase é sua proximidade. Êxtase 
não é nenhum acontecimento esplêndido como um pôr-de-sol des-
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lumbrante, que acontece no mundo externo, diante de nossos olhos 
e ouvidos. O êxtase acontece com nossos eus. É uma rápida transfor
mação do conhecedor, não meramente uma transformação da expe
riência do conhecedor (embora experiência excepcional seja muitas 
vezes exigida, para fazer surgir o êxtase).

A música parece ser a mais imediata de todas as artes e, assim, a 
mais extasiante. Como a paciente da doença de Parkinson de que 
falamos anteriormente, a música nos possui. Como disse o trompetista 
Henry “Red” Allen14: “É como alguém fazendo seus lábios falarem, 
fazendo-os dizer coisas que ele pensa.” Essa possessão fica muito óbvia 
quando uma peça parece tomar conta dos nossos corpos e nos levar 
ao movimento. Nós “entramos” nos ritmos e nas cadências harmôni
cas da música e nos sentimos compelidos a conhecê-los inteiramente. 
Claro que não se trata de uma possessão absoluta. Se alguém gritar 
“Fogo!”, o exorcismo bastará para desviar nossa atenção. Apesar disso, 
quando estamos mergulhados na música precisamos fazer um esforço 
para resistir à sua influência. É, de fato, como se algum “outro” 
entrasse não apenas em nossos corpos, mas também em nossas inten
ções, tomando conta de nós.

Existe alguma coisa na escuta que é mais imediata, mais domina
dora, do que nos outros sentidos? Neurologicamente, o sistema auditivo 
não tem nenhum status especial. Não passa de mais um sistema sensorial 
fornecendo informações para o córtex. O sistema auditivo é, de fato, de 
menores dimensões do que o sistema visual, pois neste cada olho 
projeta um milhão de fibras para o cérebro, em contraste com as meras 
trinta mil de cada ouvido. E o córtex visual é mais extenso do que o 
córtex auditivo. Mas é difícil pensar em qualquer experiência visual, 
artística, ou de que tipo seja, tão esmagadora quanto a música (sem 
contar experiências visuais que provocam poderosas associações não 
visuais, como alguém observando um elefante que ataca).

O poder do som não pode ser explicado apenas pelo poder da 
estrutura da música, porque há uma porção de sons não musicais que 
marcam profundamente. O terrível caso do giz que range através de 
um quadro-negro é um bom exemplo. O rangido do giz não é muito
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alto, no esquema das coisas, então sua intensidade não pode ser a 
culpada. E embora seja difícil encontrar feiura de som comparável, há 
muitas visões igualmente feias mas que, de alguma forma, não chegam 
ao núcleo do nosso ser e não nos causam tanta dor. Porque é dor 
mesmo. Barulho excessivo foi usado durante séculos como instru
mento de tortura, e a Convenção de Genebra o proibiu. Por outro 
lado, é difícil imaginar que se possa extrair os segredos de um espião 
mostrando-lhe a coleção do Museu de Arte Contemporânea.

Onde está a vantagem do som? Sem dúvida, no fato de que o 
som se desdobra através do tempo, de que ele se movimenta. Como 
já vimos, o movimento é a raison d ’être de qualquer sistema nervoso. 
Nossas intenções são, em última instância, um ímpeto em direção ao 
movimento. E é às intenções que nos referimos, quando dizemos “eu”. 
Elas são “eu mesmo”. A música chega a nossos sistemas nervosos e faz 
nossos cérebros gerarem uma torrente de antecipações, através das 
quais entendemos melodia, harmonia, ritmo e forma. Provocando 
essas antecipações, a música arrebata os níveis mais profundos de 
intenção e assim nos domina.

Outra paciente de Oliver Sacks, com doença de Parkinson, falou 
do imenso poder de uma força externa, capaz de vencer suas próprias 
intenções falhas e fazê-la mover-se:

Quando você caminha comigo, sinto em mim mesma seu 
poder de caminhar. Partilho do poder e da liberdade que 
você tem. Participo dos poderes de sua caminhada, de suas 
percepções, seus sentimentos, sua existência. Sem sequer 
saber, você me dá um grande presente.

A música tem a mesma potência:

Partilho com as outras pessoas, como partilho com a 
música. Sejam os outros, com seus próprios movimentos 
naturais, ou o movimento da música em si, a sensação do 
movimento, do movimento vivo, me écomunicada. Enão  
apenas do movimento, mas da própria existência.
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Essa mulher estava verdadeiramente possuída. “Quando você vai 
embora, torno a não ser nada”, lamentou ela. Não é como nos sentimos 
quando uma poderosa composição se encerra? Um sujeito chamado 
Wolfgang Amadeus Mozart de alguma forma aparelhou-se a ponto de 
poder criar um mundo artificial de proporções perfeitas e relações 
excepcionalmente profundas, encontrou uma maneira de concretizarem 
som essas relações e as anotou, para as futuras gerações. Os sons começaram 
como intenções no núcleo do seu sistema nervoso e, depois de muita 
lufa-lufa, séculos depois são reproduzidos, embora imperfeitamente, em 
outros sistemas nervosos. Ligamos um aparelho de som e o fantasma desse 
homem caminha direto para dentro dos nossos corpos. Sem dúvida, é o 
mais próximo da imortalidade que pode chegar qualquer ser humano.

Mas, quando a música nos leva até o êxtase, faz mais do que 
apenas mover-nos de um lado para outro. Por alguns segundos, ela 
nos impele até um tipo de experiência que dificilmente vislumbramos 
em nossas vidas diárias. Ê poderosa e extremamente prazerosa. E, 
acima de tudo, é linda.

Claude Debussy comentou, certa vez, que há mais a ganhar 
observando o sol nascer do que ouvindo a Sinfonia Pastoral de Beetho
ven. Felizmente, sua convicção não o impediu de compor. Talvez 
Debussy, em alguma ocasião, tenha encontrado sua maior felicidade 
num amanhecer, mas sabia ele perfeitamente bem que os amanheceres 
são habitualmente suaves e que os seres humanos, via de regra, reagem 
pouco a amanheceres, mesmo quando são extraordinários.

Em contraste, a música, e a arte em geral, proporcionam à mente 
experiência cuidadosamente ordenada —  um amanhecer perfeito para 
sempre. No cotidiano, um cérebro faz o melhor que pode para 
entender um mundo desordenado. Êle facilmente encontra as relações 
mais superficiais entre os objetos com que se depara. Mas o cérebro 
não encontra com freqüência relações profundas e imaculadas no 
mundo em torno, pelo simples motivo de que existem poucas pron
tamente percebidas. O mundo é confuso demais. Um bando de 
pássaros piando forte produz todas as notas isoladas de uma sinfonia, 
mas não numa hierarquia ordenada de agrupamentos.
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A experiência da ordem pura, persistindo simultaneamente em 
todos os níveis perceptuais, pode ser tomada como definição prática 
da palavra “beleza”. Quando, na experiência cotidiana, os aconteci
mentos se ajustam de forma perfeita, tendemos a exclamar “Que 
beleza!” e a registrar o prazer de previsões completamente cumpridas. 
Ao contrário, quando a mente se agita de um lado para outro, 
tentando encontrar ordem onde não existe nenhuma, suas previsões 
em choque trazem à tona a dor tangível da feiúra. Como acontece 
com o prazer, parece que só notamos a beleza se ela ocorre em níveis 
profundos de compreensão. Um quadrado simples oferece apenas 
uma beleza ínfima; um padrão em arabesco, muito mais. Maior beleza 
surge, habitualmente, com uma complexidade maior. Algumas vezes, 
porém, um compositor acha maneiras de construir e sustentar relações 
profundas mesmo numa melodia “simples”, como Picasso podia 
sugerir uma figura inteira com uma única linha. Como sempre, somos 
capazes de perceber apenas os tipos de relações que nossa cultura 
musical particular instilou, então a beleza, nesse sentido, permanece 
em grande parte “no ouvido do espectador”.

Muitas pessoas dizem que é apenas a beleza que os atrai para a 
música. Mas a grande música nos traz ainda mais. Proporcionando ao 
cérebro um meio ambiente artificial e forçando-o a atravessá-lo de 
maneiras controladas, a música dá os meios para experimentarmos 
relações muito mais profundas do que as encontradas por nós no 
cotidiano. Quando a música é escrita com gênio, todos os aconteci
mentos são cuidadosamente selecionados, a fim de construírem a subes- 
trutura para relações excepcionalmente profundas. Nenhum recurso é 
desperdiçado, não se permite distração alguma. Nesse mundo perfeito, 
nossos cérebros são capazes de juntar compreensões maiores do que 
juntam no prosaico mundo externo, e percebem relações abrangentes, 
muito mais profundas que as encontradas por nós na experiência 
comum. Assim, embora por breve espaço de tempo, alcançamos uma 
compreensão mais profunda do mundo (ou, pelo menos, de uma 
pequena parte dele), como se nos elevássemos do chão e olhássemos 
com superioridade para o estreito labirinto da existência ordinária.
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É por esse motivo que a música pode ser transcendente. Durante 
alguns momentos, ela nos torna maiores do que realmente somos, e 
ao mundo, mais ordenado do que ele realmente é. Reagimos não 
apenas à beleza das relações profundas constantes, que nos são reve
ladas, mas também ao fato de as percebermos. Como nossos cérebros 
são impelidos para uma marcha acelerada, sentimos nossa existência 
se expandir e percebemos que podemos ser mais do que comumente 
somos, e que o mundo é mais do que parece ser. Isso já é motivo 
suficiente para o êxtase.

O que Pode Ainda a Música se Tornari

Será que a música pode tornar-se mais do que vem sendo, no 
curso de séculos? Sem dúvida, há um número incontável de estilos 
ainda não inventados e com os quais poderemos ainda nos deparar. 
Mas, se o poder da música, em seu conjunto, pode ser aumentado, 
esta é outra questão.

A nova tecnologia sempre desempenhou um papel no sentido 
de impulsionar a música para a inovação, e vivemos num período de 
rápida mudança na tecnologia musical, mudança que se segue a uma 
calmaria de um século. Embora os sintetizadores controlados por 
computadores ainda tenham um longo caminho a percorrer antes de 
poderem equiparar-se a um desempenho instrumental, eles oferecem 
novas perspectivas. Uma possibilidade é a de podermos aprender a 
inventar timbres torturantemente prazerosos. Sem dúvida, os meios 
técnicos estão disponíveis, porque alguns tipos de sintetizadores po
dem gerar qualquer som possível. Mas há alternativas em excesso e 
não podemos experimentá-las todas e identificar as boas. Em vez disso, 
precisaremos criar sons a partir dos princípios do prazer e da beleza. 
Ainda não temos essa ciência analítica, então não há qualquer es
perança imediata.

Outra opção é continuar a inventar mais dispositivos de melo
dia, harmonia e ritmo, como fazem há séculos os compositores. 
Poderá a música do futuro basear-se em constructos ainda não desco
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bertos? Em termos de nossa concepção tradicional da música, prova
velmente não. Muitos milhares de compositores passaram suas vidas 
em busca de novos dispositivos e a marcha da inovação tornou-se mais 
lenta, a ponto de ser quase impossível inventar uma progressão 
harmônica que valha a pena, ou um padrão métrico ainda não ouvido. 
Não importa a amplidão do continente, mais cedo ou mais tarde todos 
os cantos serão explorados.

Mas a tecnologia recente possibilita novas variedades de dis
positivos musicais. Computadores podem interfoliar sons, de manei
ras que são intrincadas demais para intérpretes os coordenarem, e 
podem, continuamente, combinar sons de diversos diapasões e inten
sidades, de uma forma que nenhum músico conseguiria. Os sinteti- 
zadores também podem fundir sons. A própria noção de nota musical 
descontínua poderia dar lugar a entidades sônicas mais etéreas. Segun
do parece, há oportunidades especiais para o surgimento de novos 
tipos de textura musical.

Mas os belos timbres e dispositivos envolventes não são o 
material da grandeza musical. Como já vimos, são as grandes es
truturas que importam, e a maior dificuldade para os seres humanos 
reside em inventá-las e compreendê-las. Pode a forma musical em 
larga escala ser levada mais adiante do que já foi, com Bach e 
Beethoven? Podem os sons, de alguma forma, ser arrumados de modo 
a induzir o cérebro a perceber relações ainda mais profundas e mais 
abrangentes do que as dos mais poderosos clímaxes musicais alcança
dos até agora?

Fazer essas perguntas é cogitar se os seres humanos, de alguma 
forma, encontrarão uma maneira de aumentar sua inteligência, nos 
anos vindouros. É concebível que o mundo já esteja bem povoado 
com cérebros capazes de entender música que se adianta alguns passos 
além do melhor de Beethoven. Mas é difícil imaginar uma mente 
humana indo mais longe na escrita de grande música. De qualquer 
forma, nossos melhores compositores foram prodígios extraordiná
rios, maravilhosamente treinados e firmemente dedicados a seu ofício. 
Como pode um ser humano ir além disso?
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Uma possibilidade é de que a inteligência artificial venha em 
nossa ajuda, com os computadores examinando padrões possíveis de 
som, para serem criadas arquiteturas do êxtase ainda não descobertas. 
Mas, novamente, isso só poderá acontecer quando alguém postular 
sólidas descrições dos princípios através dos quais a música floresce, 
uma tipologia precisa dos dispositivos musicais. Talvez agora a música 
não precise tanto de outro Beethoven, mas sim de um Isaac Newton 
da mente que pudesse descrever sistematicamente as relações mais 
profundas da música, tornando-as analiticamente abordáveis. Mas, 
mesmo os maiores teóricos precisam de dados e ainda há muito 
trabalho a ser feito em musicologia, psicologia e ciência do cérebro. 
E então, talvez —  apenas talvez —  a música se torne ainda mais 
poderosa do que já a conhecemos.

Se chegar a tanto, ela será quase fatal.
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m B

Glossário

A
Acorde. Q u alq u er com binação  de tons sim ultâneos. H abitualm en te, dois 
ton s apenas são considerados um  intervalo, em bora m uitos m u sicó logos enca
rem  os intervalos co m o  um  tipo de acorde.

Afasia. A perda, devida a lesão cerebral, de u m a ou  m ais habilidades exig das 
para falar ou  entender a linguagem .

Amusia. A  perda, decorrente de lesão cerebral, de u m a ou  m ais habilidades 
m usicais, se jam  as exigidas para ouvir m úsica, com o a capacidade de ouvir 
intervalos harm ôn icos, ou as exigidas para fazer m úsica, com o a leitura de 
partituras.

Arpejo. U m a  espécie de escala que em prega (habitualmente) apenas as notas de 
um a tríade. Por exem plo, um  arpejo em dó m aior consiste em  dó, em seguida mi, 
em  seguida sol, em  seguida o próxim o dó, e assim  por diante, sub indo ou  descendo 
várias oitavas.

Atividade motora. Q u alquer atividade cerebral que estim ule os m ú sculos a 
m ovim en tarem  o corpo.

B
Barra de compasso. U m  pequeno espaço m usical defin ido por dado núm ero 
de batidas. N o  tem po 6 /8 , u m a barra de com passo  contém  seis batidas, cada 
qual com  u m a oitava nota longa.

Bordão. U m  ou m ais tons tocados continuam en te através de um a peça inteira, 
para estabelecer um  centro tonal. T am b ém  se refere a instrum entos qu e p rodu 
zem  esses tons.

C
Cadência. R esolução de um a progressão harm ôn ica, vo ltando para um  centro 
tonal —  ou  seja, da  tensão ao repouso.
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Categorização. A  percepção de u m a esfera de estím ulos com o identidade 
única. Por exem plo, sons das freqüências 4 3 8 , 4 4 0  e 4 4 2  ciclos p or segundo são 
tod os ou vidos com o exem plos da nota lá.

Célula capilar. T ip o  especial de neurônio encontrado na cóclea, que projeta 
pequ en os “ cabelos” , sendo estes p ostos a vibrar pelo som , para estim ular o 
n eurôn io.

Centro tonal. A  prim eira n ota  da  escala subjacente à h arm on ia dom inante. A  
n ota  sol é o centro tonal no tom  do sol m aior, que usa, predom inantem ente, as 
n otas da  escala do sol m aior, em  especial as da  tríade do sol m aior.

Cinestésico. Sobre as sensações do m ovim en to, ou  relacionado com  elas. 

Cóclea. U m  m inúsculo  órgão no ouvido interno, cercado de osso e vizinho 
ao ouvido médio, que transform a a energia sôn ica em  im pulsos nervosos. 

Com passo. U m a  barra de com passo  de m úsica escrita. N u m  tem po 3 /4 , um 
co m passo  contém  três batidas, cada u m a delas com  o com prim en to  de um 
qu arto  de nota.

Com ponente. U m a  parte de um  som . O s com ponentes de um  tom  incluem  
as freqüências individuais de um  fundam ental e seus sons harmônicos. 
Consonância. H arm on ia  na qual os sons sim ultân eos “se dão b em ” juntos, 
co m  tensão m ínim a.

Contorno. A form a feita por u m a m elodia, enquanto seu diapasão se eleva e 
cai.
Contrapontística. C om p osição  que em prega o contraponto.
Contraponto. U m  estilo de com posição  no qual duas ou m ais m elodias 
sim u ltân eas são com bin adas de m aneira harm onicam ente agradável.

Córtex. A  superfície externa do cérebro —  a “m assa cinzenta” — , que processa 
in form ações fornecidas pelas estruturas situadas abaixo.
Córtex auditivo prim ário. C órtex  cerebral que recebe entrada dos ouvidos via
tron co do  cérebro e ju n ta  sons individuais. Fica no topo, ao centro, dos lobos 
tem porais.

Córtex auditivo secundário. C o n ju n to  de m ódu los corticais adjacentes ao 
córtex auditivo prim ário e vo ltados principalm ente para a investigação das 
relações entre sons m últip los, se jam  sim u ltân eos ou sucessivos.

Córtex motor. U m a  faixa de córtex que se arqueia entre um  ouvido e outro 
através do alto do cérebro. Processa com an dos relativam ente sim ples, que são 
en viados para os m úsculos.

Córtex pré-m otor. C o n ju n to  de m ó du lo s corticais que residem  entre os lobos
fron tais e o córtex m otor. R eún em  seqüências de com andos m otores sim ples em  
m ovim en tos com plexos.

Córtex somatossensorial. Faixa de córtex cerebral que se arqueia entre um  
ou vido  e outro e interpreta sensações d a  pele, ju n tas e m úsculos.

Crom atism o. H arm on ia  que em prega m u ito  os cinco tons n um a oitava que 
não fazem  parte da escala prevalecente, ton s que tendem  para forte dissonância.
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D
D iapasão. Sensação de freqüência percebida. U m a  on da  de som  com  freqüên- 
cia  de 4 4 0  ciclos é percebida com o o d iapasão que ch am am os de “lá  m éd io” . 
U m a  m u d an ça  de freqüência nem  sem pre é acom pan h ada p or m u dan ça igual 
no d iapasão  percebido, e assim  os d o is term os não são equivalentes.

D iapasão absoluto. A  rara habilidade de identificar diapasões particulares com o 
exem plos de notas particulares. A  pessoa dotada de diapasão absoluto pode ouvir 
u m  tom  e dizer: “ E  um  lá sustenido!”

D iapasão relativo. C apacidade para  identificar o intervalo entre dois sons. A  
m aioria  de nós identifica as notas de m elodias e as distâncias entre os acordes 
co m o  distân cias entre diapasões, em  vez de co m o  frequências particulares (ver 
d iapasão  abso lu to ).

Diferenciação. A  capacidade de perceber que do is estím ulos quase idênticos 
são de fato diferentes.

Dissonância. H arm o n ia  na qual o s sons sim u ltân eos são “ d iscordantes” e 
exigem  resolução na consonância.

E
Eletroencefalogram a (EEG ). U m a  m edida da  atividade elétrica m édia do 
cérebro, n u m  p on to  do córtex. N o  jargão  co m u m , os E E G s m edem  “ on das 
cerebrais” .

Equivalência de oitavas. A  tendência do sistem a auditivo a ouvir diapasões 
co m  o du p lo  ou  a  m etade da freqüência com o se tivessem  a m esm a qualidade 
inerente. A ssim , as freqüências 2 2 0 , 4 4 0  e 8 8 0  soam  todas com o lá.

Escala. Q u alq u er convenção que divide u m a oitava em  vários com partim en 
tos (ou  categorias) de diapasão.

Escala crom ática. U m a  escala consistin do  em  doze tons n um a oitava. A o 
contrário  das escalas diatónicas, que são a  base d a  m aior parte da  m úsica 
ocidental, as escalas crom áticas não são inerentem ente tonais e não têm  n e
n h um a tonalidade.

Escala diatónica. U m a escala ocidental de sete tons escolh idos pela con son ân 
cia  ó tim a com  os doze ton s d ispon íveis dentro de u m a oitava. U m a  escala 
co m u m  em  dó  m aior ou  dó m enor é u m a escala diatónica. C om p arar com  a 
escala cromática.
Escala pitagoriana. A ntiga form a da escala ocidental de doze notas, criada 
através de repetidas divisões de oitavas.

Escala temporal. Escala na qual as notas são uniform em ente espacejadas na 
freqüência.

Espaço do diapasão. Extensão de freqüências que um  sistem a auditivo pode 
aprender a categorizar. E m bora a aud ição h u m an a se estenda de 2 0  a 2 0 .0 0 0  
ciclos p o r  segu n do , nosso efetivo espaço de d iapasão  alcança apenas 4 .0 0 0  ciclos 
por segu n do , ou  cerca de sete oitavas.
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F
Form ante. U m  âm bito  de freqiiência que um  instrum ento ou. voz am plifica 
através da  ressonância.
Fraseado. A  com binação  de eventos m usicais em  “declarações” com pletas. As 
frases individuais m uitas vezes sobem  até um  ponto de tensão e depois tornam  
a se resolver num  estado de repouso. V árias frases m enores p odem  com binar-se 
para form ar outras, m aiores.
Freqiiência. Proporção em  que vibra u m a on da de som ; o núm ero de ciclos 
p or segundo de um a on da de som .
Fundam ental. O  d iapasão m ais baixo e, em  geral, o m ais alto, entre os m uitos 
que constituem  um  tom .

G
Gamelan. U m a  orquestra tradicional indonésia (javanesa e balinesa) de gon 
gos e sinetas.
Gânglios basais. Feixes de neurôn ios (nuclei) que se estendem  sob  o córtex 
cerebral, processando entradas de m u itas partes do cérebro. O s gânglios basais 
desem pen h am  papel im portan te na execução de m ovim entos com plexos.

H
Hem isfério. M etade do cérebro, a esquerda ou  a direita.

Hipocam po. U m a  parte relativam ente antiga do cérebro, situada dentro de 
cada lobo tem poral e vo ltada para prestar atenção e lem brar.

I
Im agens mentais. Q u alqu er sensação cognitiva que ocorra na ausência de 
estím u lo  externo. Por exem plo, im agens m entais visuais de u m a m açã podem  
ocorrer “ no olho da m ente” , sem  que se veja um a m açã de verdade.
Intervalo. Q u alquer com binação  de dois tons. T am b ém  se refere à distância 
entre d o is tons. O  intervalo do dó para o sol acim a abrange sete m eios passos 
(ou  se ja , sete passos ao lon go de um  teclado).

L
Lateralização. A  distribu ição de funções dessem elhantes nos diferentes lados 
do  cérebro. Por exem plo, a lin guagem  é geralm ente lateralizada no hem isfério 
esquerdo, en qu anto  a audição tonal é lateralizada no direito.
Lembrança de curto prazo. Lem b ran ça  de experiências que acabaram  de 
acontecer e que podem  ou  não ser perpetuadas pelas lembranças de longo prazo. 
Lembrança de longo prazo. U m a  lem brança que pode ser recuperada m uito  
tem po  após ocorrer a experiência que a  fez surgir. Idealm ente, as lem branças de 
lon go  prazo são perm anentes, em  contraste com  as lem branças de curto prazo, 
qu e pro lon gam  a experiência im ediata, m as desaparecem  quando a atenção é 
vo ltada  para outra parte.

Localização. Processo de identificar a  direção da qual chega um  som  e, 
possivelm en te, sua distância. T am b ém , a  topografia  das funções no córtex 
cerebral.
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Lobo. Larga seção do córtex cerebral, imprecisamente definida pela forma geral 
do cérebro. Ver lobo frontal, lobo parietal e lobo temporal.
Lobo frontal. Partes do córtex atrás da testa, ou acima dos olhos. Os lobos 
frontais modificam as funções de outras partes do cérebro e voltam-se para 
planejamento, direção da atenção e manutenção das lembranças de curto prazo. 
Lobo parietal. Córtex cerebral situado acima e atrás de cada ouvido, voltado, 
no cérebro esquerdo, para o raciocínio gramatical e analítico e, no cérebro 
direito, para o raciocínio espacial.
Lobo temporal. Córtex cerebral abarcando cada lado da cabeça. Desempenha 
inúmeras funções, estando no topo o processamento auditivo, lembrança de 
longo prazo e categorização no centro e na parte inferior, e funções emocionais 
em direção à frente.
M
M eio passo (grau). Distância entre duas notas vizinhas entre as doze que 
enchem uma oitava. Do dó ao dó sustenido há um meio passo. Em contraste, 
“um passo inteiro” refere-se a uma distância de dois meios passos, como do dó 
ao ré.
M etro. Padrões regulares de música pulsante, em geral feitos através da 
acentuação. O metro mais comum da música ocidental é o tempo 4/4, com cada 
quarta batida enfatizada.
M etro aditivo. No ritmo, o metro que muda constantemente a marcação do 
tempo, digamos, de cinco batidas por compasso a três batidas por compasso e 
depois de volta para cinco.
M etro complexo. Metro em que há uma constante mudança do número de 
batidas por compasso ou no padrão das acentuações existentes num compasso. 
M ódulo. Parcela de córtex dedicada a uma função particular. Um módulo de 
córtex visual pode voltar-se apenas para o processamento de informações de cor; 
uma do córtex auditivo pode enfocar taxas relativas de mudança de frequência 
entre sons simultâneos.
M úsica de program a. Música escrita para parodiar acontecimentos do mun
do, como a dança de uma fonte ou a aproximação de uma locomotiva.
N
N eurônio. Célula nervosa consistindo em um corpo e fibras que se projetam 
para outras células nervosas, fibras que, em alguns exemplos, cobrem a largura 
do cérebro ou o comprimento da medula espinhal. O que normalmente 
chamamos de “nervos” são meramente essas fibras transmitindo mensagens 
entre os corpos dos neurônios.
N úcleo  (plural, nuclei). Grande feixe de neurônios interligados para desem
penhar uma função específica.
O
Oitava. O intervalo formado por uma nota e seu equivalente mais próximo, 
como do lá médio para o lá acima. A freqüência duplica (ou fica pela metade) 
entre as oitavas.
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O uvido interno. A parte do ouvido que traduz energia sônica para atividade 
neurológica. Idêntico a cóclea.
O uvido médio. Conjunto de três minúsculos ossos (ossículos) que comuni
cam energia sônica entre o tímpano e à cóclea.
Ossículo. Qualquer um dos três minúsculos ossos que transmitem energia 
sônica através do ouvido m édio até a entrada da cóclea.

P
Pinna (plural: pinnae). Ouvido externo, visível, em forma de trompa, que 
recolhe o som e o canaliza para baixo, através do canal do ouvido.
Polirritmia. Uso de diferentes metros entre linhas musicais simultâneas. 
Habitualmente, os metros seguem a mesma pulsação subjacente, mas com uma 
acentuada, digamos, em cada terceira batida, uma em cada quarta, e assim por 
diante.
Presente perceptual. O s eventos no breve espaço de tempo que nossos cére
bros podem perceber diretamente, sem o recurso às imagens mentais lembradas. 
Prosódia. As modulações “salmodiadas” do diapasão e da acentuação na 
linguagem falada, que transmitem matizes de intenção e emoção.

Q
Q uinto. Intervalo mais comum na harmonia ocidental, indo do início de uma 
oitava até o ponto do meio de sua freqüência.
R
Ressonância. A  vibração simpática de um objeto com som invasor, assim 
amplificando esse som (ou certas freqüências componentes do som).
S
Sinapse. Ponto de conexão entre células nervosas vizinhas.
Sincopação. No metro, acentuação consistente que não cai numa batida 
principal.
Sistem a límbico. Conjunto de estruturas primitivas situadas profundamente 
no cérebro e que são importantes para emoção, atenção e memória.
Sistem a m otor. Sistema das estruturas cerebrais, incluindo córtex motor, 
gânglios basais, cerebelo e muitos elementos menores, que trabalham juntos para 
movimentar o corpo, manter a postura e assim por diante.
Sitar. Instrumento de cordas tradicional indiano, normalmente tocado com 
acompanhamento de gaita e tambores.
Som  harmônico. Uma freqüência numa série que se une a um fundam ental, 
para fazer um tom musical. Quando um músico toca o dó médio, você ouve a 
freqüência fundamental dessa nota, mas também o dó uma oitava acima, o sol 
acima desta, e assim por diante. Na maioria, os sons harmônicos são fracos e 
tendem a se fundir perceptualmente com o fundamental.
Som ático. Referente a sensações que nascem do corpo, inclusive sensações de 
vísceras, pele, e juntas e músculos.
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T
Tom. Referência à escala sobre a qual a harmonia dominante é construída. 
Um minueto em sol menor emprega sobretudo as sete notas da escala do sol 
menor, com ênfase especial nas notas harmonicamente dominantes dessa escala. 
Tonalidade. A dominância dos centros tonais na harmonia.
Tempo. Marcha da pulsação da música. O tempo é geralmente especificado 
em termos de batidas por minuto.
Timbre. “Som” característico de um instrumento ou voz. Um trompete soa 
como um trompete, e um violino como um violino, em grande medida porque 
seus timbres são diferentes. O timbre varia segundo os percentuais de início e 
queda dos sons harmônicos e suas intensidades relativas.
Tom . Espécie de som criado por instrumentos musicais, vozes e certas formas 
simples. Consiste em uma freqüência fundam ental relativamente alta e uma série 
de sons harm ônicos mais suaves relacionados com o fundamental de uma 
maneira que os faz fundir-se num único som percebido.
Tônica. A primeira nota de uma escala. Na harmonia, “voltar à tônica” 
significa, geralmente, voltar ao centro tonal corrente de uma composição, ou 
seja, resolver-se de volta a um ponto de tensão harmônica mínima.
Transcrição. Reescrever música para diferentes instrumentos, como ocorre 
quando uma sinfonia é transcrita para um solo de piano.
Transposição. O ato de deslocar a música para cima e para baixo, no diapasão. 
Transpomos uma canção quando a cantamos “mais alto” ou “mais baixo”. 
Tríade. Acorde de três tons compreendendo a primeira, terceira e quinta notas
de uma escala diatónica. A harmonia padrão ocidental se baseia em tríades. 
Trinado. Rápido revezamento entre duas notas contíguas. Este resplan
decente “efeito de som” serve para criar incerteza harmônica.
Tronco do cérebro. Um segmento protuberante no alto da coluna vertebral, 
cheio de feixes de neurônios e que desempenha tarefas básicas. Informações 
procedentes dos ouvidos são processadas nessa parte do cérebro, antes de 
seguirem adiante, até o córtex.
V
Vibrato. Rápida oscilação entre uma nota e um diapasão ligeiramente mais 
alto ou mais baixo.
Voz. Qualquer uma de duas ou mais linhas de música simultâneas, inter-re
lacionadas. Quase tôda música consiste em vozes múltiplas, incluindo uma linha 
de tons graves, uma linha de agudos e partes entre elas.
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N otas

Capítulo 1 Do som...
'Keats: do seu poema “Ode a uma urna grega”.
2Perda de audição: H. D. Hood, Deafness and M usical Appreciation, 
(Surdez e apreciação musical), Critchley e Henson, 1977, página 323. 
3“se alguém gritar”: Critchley e Henson, 1977, página 341.
4Localização: para uma visão geral, ver Yost e Nielsen, 1985, página 151. 
5Direção das orelhas: Aitken, 1990, página 88.
6Localização nas corujas: Gill, 1990, página 168.
7Núcleos do tronco do cérebro: para uma visão geral, ver Popper e Fay, 
1980, página 96.

Capítulo 2...ao tom...
1 Parasaurolophus: Norman, 1985, página 123.
2Salas de concerto: para uma visão geral, ver Rossing, 1990, página 457. 
3Córtex auditivo: Aitkin, 1900.
4Mapeamento de freqüência do córtex: Popper e Fay, 1980, página 383. 
5Colunas corticais: Squire, 1987, página 72.

Capítulo 3.-à melodia...
'Beatles: Los Angeles Times, 15 de agosto, 1985, página 1.
2Melodia nas crianças: Shuter-Dyson e Gabriel, 1981, página 105. 
3Grupos aborígines australianos: Dowling e Harwood, 1986, página 93. 
‘‘Escalas indianas: Dowling e Harwood, 1986, página 115.
5Leis da Gestalt: para uma visão geral, ver Gregory, 1987, página 288. 
6Tons interpolados: Dowling e Harwood, 1986, página 125. 
7Percebendo melodias como ritmos: Dowling e Harwood, 1986, página 
179.
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8Debussy: Cooke, 1959, página 176.
9Wagner: citado em Schonberg, 1981, página 230.
10Vantagem do hemisfério direito: Gazzaniga, 1984, página 93.
11 Dominância do hemisfério esquerdo em profissionais: Caplan, 1980, 
página 196.
12Regras da melodia: Delamont, 1965, página 63.

Capítulo 4...à harmonia...
'Exposition Universelle: Sorrell, 1990, Capítulo 1.
2Sir Francis Drake: Sorrell, 1990.
3Erik Satie sobre Debussy: Morganstern, 1956.
4Hindemith: citado em Plaisants, 1955, página 108.
5Consciência da harmonia por parte das crianças: Shuter-Dyson e Gabriel, 
1981, página 149.
6Surdez para os tons: Obler e Fein, 1988, página 140.
7Diapasão absoluto: para visões gerais, ver Shuter-Dyson e Gabriel, 1981, 
e Révész, 1954.
8Alicia de Larrocha: Dubal, 1984, página 132.
9Tonalidade na música popular: Norton, 1984, página 271.

Capítulo 5...ao ritmo...
'Tambores africanos: baseado em Brandel, 1973.
2Juntando Bocados: para uma visão geral, ver Ellis e Hunt, 1993, página 
82.
3James: citado em Dowling e Harwood, 1986, página 179.
4Memória ecóica: Baddeley, 1976, página 237.
5Metrônomo: para uma visão geral, ver Dorian, 1942.
6“Abaixo os metrônomos!”: Dorian, 1942, página 199.
7Tem po giusto: Sachs, 1953, página 33.
8Ritmo nas crianças: Davies, 1978, página 190.
9Platão sobre o ritmo: citado em Sachs, 1953, página 38.
10Relação do ritmo musical com os ritmos do corpo: Critchley e Henson, 
1977, página 207.
"Gênios e o ritmo: Miller, 1989, página 100.
12Honegger: citado em Piaisants, 1955, página 135.
13Ozawa e Marsalis: série de televisão de Wynton Marsalis sobre música,
PBS, 1995.

Capítulo 6...à composição...
'Rosemary Brown: Parrott, 1978.
2Prodígios musicais: Révész, 1954, página 145.
3“um possesso”: Critchley e Henson, 1977, página 176.
4“0  instrumento (musical) mais perfeito”: Mursell, 1937, página 271.
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“̂Existe uma mera aparência de intelectualismo”: Mursell, 1937, página
271.
6 Acidente automobilístico do pintor: Sacks, 1995, página 3.
7Mestres do xadrez: discussões em Howe, 1990, e em Sloboda, 1985. 
8Stravinsky sobre as regras da composição: Lawrence, 1978, página 50. 
9Rimsky-Korsakov sobre as regras da composição: Mursell, 1937, página 
282.
10Mendelssohn escrevendo a partir da lembrança: Critchley e Henson, 
1977, página 16.
n “Digamos, viajando numa carruagem”: Ochse, 1990, página 194. 
12“Pensei ver o céu inteiro”: citado em Critchley, 1977.
13“A música dessa época me foi ditada”: citado em Feder, Karmel e 
Pollack, 1990, página 185.
14“Senti que estava...”: citado em Feder, Karmel e Pollack, 1990, página 
185.
15“As idéias, habitualmente, me ocorrem”: Lawrence, 1978, página 51. 
16Candidatos à doença maníaco-depressiva: Jamison, 1993, página 269. 
17“música em tôda sua glória”: citado em Mursell, 1937, página 271. 
,8“confessou um estranho fenômeno”: citado em Ostwald, 1985, página 
205.
19“À noite, não muito tempo depois de irmos para a cama”: citado em 
Jamison, 1993, página 207.
20“sua perturbação auditiva aumentara”: citado em Ostwald, 1985, pági
na 4.
21Teoria da improvisação: para uma visão geral, ver Sloboda, 1985, página 
138.
22“Quando vocês começam a compor”: Mursell, 1937, página 127. 
23“Quando penso no espantoso número”: Schonberg, 1981, página 154. 
24“O poeta do tom, que tira”: citado em Mursell, 1937, página 278. 
25“0  que mais me fascinou”: citado em Gardner, 1993, página 220. 
26Mozart compondo junto de um piano: Mursell, 1937, página 279. 
27Ravel horrorizado com um estudante de composição: Cook, 1990, 
página 197.
28Stravinsky sobre a composição sem um piano: Copland, 1939, página
25.
29“Essas idéias que me agradam”: citado em Ochse, 1990, página 194. 
30A tinta de Mozart: Sloboda, 1985, página 113.
31Os esboços de Beethoven: Sloboda, 1985, página 104.
32“Sempre tenho comigo um caderno de notas”: citado em Solomon, 
1977, página 80.
33“qualquer clichê marcando o lugar”: o musicólogo foi Donald Francis 
Tovey. Citado em Cook, 1990, página 209.
34“Engana-se”: citado em Rowley, 1977, página 39.
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35“Nunca trabalho no abstrato”: citado em Mursell, 1937, página 270. 
36“Sempre sofri com minha falta de habilidade”: citado em Sloboda, 1985, 
página 120.
37História da música escrita: para uma visão geral, ver Rastall, 1982. 
38“0  artista põe tinta na tela”: citado em Hargreaves, 1986, página 152. 
39Composição por crianças: Gardner, 1983, página 290.
40“Essa música! Está aqui em minha cabeça”: citado por Schonberg, 1981, 
página 379.
41Alargamento da linguagem do lado direito: Webster, Popper e Fay, 
1992, página 17. A referência é ao planum  temporale, que é maior no 
cérebro esquerdo em 65 por cento dos casos, no cérebro direito em 11 
por cento e em nenhum dos dois em 24 por cento.
42QIs dos compositores: Ochse, 1990, página 105.
43“É curioso como dois compassos ‘parasitas’”: citado em Morgenstern, 
1956, página 330.
44Tchaikovsky agarrando seu queixo: Schonberg, 1981, página 379. 
45“As pessoas compõem por muitos motivos”: citado em Morgenstern, 
1956.
46Decompondo: Gardner, 1983, página 290.
47A família Bach: Critchley e Henson, 1977, página 405.
‘t8Lateralização em gêmeos idênticos: Schuter-Dyson e Gabriel, 1981, 
página 182.
49Cerca de 250 compositores: Ochse, 1990, página 56.

Capítulo 7...ao desempenho...
'Tom Cego: Treffen, 1989, página 190.
2Autismo na primeira infância: Treffert, 1989, página xxvi.
3Evolução da mão: para uma visão geral, ver Napier, 1993.
4Córtex motor: para uma visão geral, ver Asanuma, 1989.
5Movimentos dos olhos na leitura da música: Sloboda, 1985, página 69. 
6“0  bom músico é aquele”: citado em Critchley e Henson, 1977, página 
13.
7“e então, com essa visão relâmpago”: Schonberg, 1987, página 176. 
8Couperin sobre as crianças: Lawrence, 1978, página 30.
9Imagens mentais auditivas em profissionais: Deutsch, 1982, página 398. 
10Habilidades de Rachmaninoff: Schonberg, 1981, página 537.
"Gould: McGreevy, 1983.
12Personalidades dos músicos: Shuter-Dyson e Gabriel, 1981, página 88. 
13QIs de músicos: Shuter-Dyson e Gabriel, 1981, página 77.
14Horas de prática: Howe, 1990, página 92.
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Capítulo 8...à escuta...
'Floresta tropical da Nova Guiné: Dowling e Harwood, 1986, página 
233.
2Europera: Kostelanetz, 1989, página 67.
3Vila em Bambala: Brandel, 1973.
4Sertão australiano: Wills, 1993, página 146.
5História dos concertos públicos: para uma visão geral, ver Crocker, 1966. 
6 Edison: Rowley, 1977, página 132.
7Fenômeno Fi: Sloboda, 1985, página 159.
8Ilusão de escala: Deutsch, 1982, página 102.
9Moza.rna.no: Révész, 1954, página 143.
10Mozart nos shoppings: The New  York Times, 23 de julho de 1994. 
"Seeger: dito durante um programa de televisão, de música folclórica, da 
PBS.
12“Livros ambientes”: The N ew  Yorker, 26 de junho e 3 de julho (edição 
combinada) de 1995, página 140.
13Suetônio: Thomas, 1979, página 461.
,4“os dentes dos meus vienenses”: Lebrecht, 1985, página 64.

Capítulo 9 - à  compreensão...
1 Voyager 2: Sagan, 1980.
2Copland: dito durante um documentário de televisão, da PBS, “Modern 
Masters”.
3Tambores que falam: Davidson, 1966, página 149.
4Schenker: para uma visão geral teórica, ver Salzer, 1952.
5Lateralizaçlo: para uma visão geral recente, ver Heilige, 1993. 
'‘Dominância auditiva do cérebro direito e esquerdo: Kolb e Whishaw, 
1980, página 341.
7Tecnologia de sondagem: para uma visão geral, ver Posner e Raichle, 
1994.
8Músico profissional: Tedd Judd, “The Varieties of Musical Talent” (As 
variedades do talento musical), em Obier e Fein, 1988, página 144. 
9Professor de música: Gazzaniga, 1984.
10Ravel: Critchley e Henson, 1977, página 82, e Cytowic, 1993, página 
16.

Capítulo 10...ao êxtase...
'Arqueólogos franceses: Iégor Reznikoff e Michel Dauvois.
2Bülow: citado em Sachs, 1953, página 35.
3“acordes claudicantes”: Sachs, 1962, página 51.
4Darwin: Corballis, 1991, página 269.
5Teoria da discrepância, referente à emoção: Izard, Kagan e Zajonc, 1984, 
página 266.
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6 Lobos frontais: para uma visão geral, ver Fuster, 1989, ou Stuss e Benson, 
1986.
7Sistema límbico na tomada de decisões: Cytowic, 1993.
8Berlioz: Lebrecht, 1985, página 118.
9Endorfinas: para uma visão geral, ver Levinthal, 1988.
10Teoria motivacional do prazer: Edwards, 1967, volume 6, página 344. 
]1“um pouco mais azul”: Révész, 1954, página 129.
12Paciente de Sacks: Sacks, 1995, página 3.
13Naloxone: Levinthal, 1988, página 178.
14Henry “Red” Allen: Williams, 1987, página 11.
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Como pode a miísica fazer sentido para um ouvido e um cérebro 

que se desenvolveram com a finalidade de detectar o leão que se 

aproxima, ou rastrear a gazela desprevenida? (...) O que torna belo o 

gemido distante de um oboé? Por que um acorde é feliz, outro triste, 

outro angustiado? (...) Por que alguns indivíduos são devastados 

pela música, enquanto outros permanecem indiferentes? E  como é 

que, de bilhões de cérebros que já  conheceram e apreciaram música, 

apenas um punhado foi capaz de inventar a música do êxtase?

Para o leigo, é difícil responder a estas perguntas. Difícil 

imaginar a química misteriosa que explique o fascínio que a 

música exerce sobre o ser humano. Robert Jourdain, pianista e 

compositor, apresenta nesta obra uma análise instigante sobre 

várias destas questões.

Abordando aspectos da psicoacústica, o livro é um convite a 

todos os apaixonados pela música. Sem exigir conhecimentos 

musicais e científicos, o texto de Jourdain ilumina de forma 

surpreendente o mundo dos sons.

Música, cérebro e êxtase — uma obra capaz de afinar seu ouvido.

O B I E T I V A


