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Resumo
Este trabalho apresenta a musicalidade na Musicoterapia e suas espeficidades. Está
fundamentado na Filosofía da Música que a descreve como constituitiva do ser humano: esencial
para a construção artistiica da música e uma forma de cognição, ou seja, uma capacidade humana
perceptiva auditiva necessária às manifestações artísticas e às interações estabelecidas com o
meio à sua volta. A Musicoterapia como uma prática de Saúde organiza-se sobre experiências
musicais compartilhadas entre musicoterapeuta e cliente. A musicalidade de cada um está, desse
modo em ação, sem se limitar a uma habilidade específica para a prática de instrumentos
musicais, mas também como forma de interação permite a comunicação no atendimento pela
linguagem musical. Essa linguagem não é representacional é a interação real no aquí e agora, são
pessoas em ação. Essa manifestação da musicalidade é pré conceitual e complementar ao
pensamento lógico que entende a interação musical como representação das emoções humanas,
música como linguagem das emoções. Uma pesquisa de base clínica pretende desenvolver a ideia
da musicalidade como uma forma de cognição estética na musicoterapia.

Abstract
This paper presents musicality in Music Therapy and its specificities. It is based on
Music Philosophy which describes musicality as a constitutive part of the human being: it is
essential to the artistic construction of music and a form of cognitive perception, that is, an auditory
human capacity which is necessary to the artistic manifestations and to the interactions established
by the individual with the surrounding environment. Music Therapy as a health practice organizes
itself upon the musical experiences shared by the music therapist and the client. Each person’s
musicality is, therefore, in action without limiting itself to a specific skill such as playing musical
instruments, but also as a way of interaction – it allows communication through an understanding
situation created with musical language. This language is not representational; it is interaction here
and now with people in action. This manifestation of musicality is pre-conceptual and
complementary to the logical thought which comprehends musical interaction as a representation of
human emotions – music as the emotion’s language. A clinical-based research intends to build up
the idea of musicality as a form of sensitive cognition in Music Therapy.

Introdução
Este trabalho apresenta os resultados parciais, estudo bibliográfico do projeto de pesquisa
clínica qualitativa, O estudo da musicalidade como capacidade de cognição estética no trabalho da
Musicoterapia 1. A Compreensão sobre musicalidade aquí é ampliada e não refere-se apenas a um
dom musical ou mesmo qualidade ou capacidade para executar música. Musicalidade é constitutiva
do ser humano, é uma capacidade cognitiva. Partimos, assim, da ideia que nós podemos falar em
processos de pensamento musical que envolvem o campo perceptual corporal onde musicalidade
mostra-se como uma manifestação do pensamento musical. Nesse lugar, pré conceitual estão as
bases para o entendimento do pensamento (lógico). Na musicoterapia as diferentes formas de
interação sonoro musical podem ser entendidas como ‘musicalidade em ação’ e envolvem esse lugar
pré conceitual.
O pensamento lógico forma os conceitos da linguagem falada. Anterior a esse pensamento
estão os elementos pre conceituais, o campo da aestese, do sensível. A complementariedade do
pensamento lógico é o pensamento sensível (estética) entendido assim, como o ambiente do sentir
pelo sentir por Baungartem já no século XVIII. Camargo (2010) em sua tese de doutorado resgata
esse aspecto da Estética primordialmente apresentada por Baungartem e propõe uma Estética da
Percepção como complementar ao pensamento lógico. Em seus estudos esse pesquisador apresenta
alguns sinais estéticos e suas qualidades como um inventário para compor essa ferramenta
‘percepto-conceitual’ chamada, Estética da Percepção.
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Aproximando a ideia da musicalidade em ação (pre conceitual) com a ideia de Camargo
(2010) buscamos com a pesquisa aprofundar os conhecimentos sobre musicalidade na
Musicoterapia. Para tanto, a Estética da Percepção com seus sinais e qualidades mostra-se como
uma possibilidade que acolhe as especificidades dessa forma de interação que ocorre no aquí e
agora, em tempo real. As interações sonoro musicais e corporais existentes entre musicoterapeuta e
cliente(s) constroem o ambiente de comunicações possíveis representacionais (emoções) e não
representacionais, não reflexivas, mas, ativas (linguagem musical).
Essas comunicações são entendidas pelos pesquisadores na Musicoterapia, também, como
uma linguagem das emoções, ou seja, a música representa a interioridade humana que é expressa
pelas emoções.
Ao propormos um aprofundamento do estudo sobre musicalidade nos atendimentos de
musicoterapia também apresentamos a linguagem musical em ação nas comunicações. Uma
linguagem que é da ação, do aqui e agora. Uma manifestação sonoro musical que nos permite estar
em contato com o modo de ser de cada pessoa.
O obejtivo da pesquisa é então investigar se a musicalidade pode ser uma forma de
cognição estética na Musicioterapia. Pretendemos observar e descrever a musicalidade enquanto
forma de cognição sensível (estética). Para tanto, pretendemos compreender a Música enquanto
tempo, espaço, força e movimento descrita na obra do filosófico Victor Zuckerkandl (1956, 1973);
estudar o comportamento musical e os esquemas sensório motores envolvidos na ação, descritos na
obra de Kenneth Aigen (2005); trabalhar com a Estética da Percepção de Marcos Camargo (2010). O
recurso para a coleta dos dados serão doze (12) atendimentos de musicoterapia rgistrados em video
de realizados seis (6) em junho e seis (6) em agosto de 2011. Estes videos serão estudados
qualitativamente com o auxílio do software NVivo 9 qualitative data analysis [QDA].
Esse artigo assim divide-se em subitens que apresentam a resignificação da musicalidade,
a Estética da Percepção, e, a distinção entre Linguagem Musical e Música como linguagem das
emoções. Para a linguagem musical trazemos a ideia do ‘pensamento musical’ distinto do
pensamento lógico. Apresentamos assim, os resultados parciais quanto ao estudo bibliográfico da
pesquisa. Os resultados parciais de pesqusia considerando a coleta dos dados clínicos pretende-se
para dezembro de 2011.

Re significação da música e da musicalidade, musicing
A palavra musicalidade na lingua portuguesa é formada por ‘músical’ seguida do sulfixo
‘dade’. Esse sulfixo relaciona-se a qualidade, ou seja, qualidade de musical. Dentro da performance
musical esse termo está relacionado à maior qualidade da performance musical. Da mesma forma o
oposto também é aceito. Uma pessoas com pouca ou nenhuma qualidade de performance musical
lhe é atribuido o termo de não musical ou sem musicalidade.
Atualmente estudos neurocientíficos debruçam-se sobre o tema da amusia. Com a
constatação de perdas das funções cerebrais investigam a incapacidade dessas pessoas para a
percepção dos elementos musicais: ritmo, melodía e harmonia. Às perdas das habilidades musicais
são denominadas amusias desde estudos de Bouillaudi em meados do sex. XIX (apud Perretez et al.
2003).
Voltamos nossa atenção para as palavras de Zuckerkandl (1973). Filosofo inquieto com a
música e como os livros a tratavam, escreveu sobre música pela música. Segundo ele, os estudos
existentes até meados do século XX versavam nos campos da Teoria da Música, da Acústica, da
Psicologia da Música e da Estética, contudo como eram campos tidos separadamente, a Música não
era alcançada, pois ela reside na integração dessas áreas e mais algumas conhecidas atualmente.
Nessa linha de pensamento o autor apresentou o conceito de musicalidade diferenciado das
publicaçõões de sua época. Para esse filósofo, musicalidade não estava relacionada ao dom musical
podendo existir pessoas musicais e pessoas não musicais. Segundo ele, todas as pessoas são
musicais, todas são capazes de interagir com a música e todas precisam de música. Assim
musicalidade é constitutiva do ser humano e constitui-se como uma forma de cognição. Nessa
direção ele apresenta o homem como homo musicus.
Considerarmos musicalidade como capacidade cognitiva redimenciona sua função de
construção artistica para uma forma de entender e estar no mundo. Segundo esse filósofo, a Música
possui seu próprio mundo com suas próprias regras e normas. Pela musicalidade o ser humano
entende esse ‘mundo’, ‘suas regras’ e constrói a música. Entende sua rítmica, seu andamento, seu
contorno melódico e sua força de movimiento nas cadências harmônicas enquanto tensão e
relaxamento. Essa mesma capacidade perceptiva é colocada em ação para percepções não musicais
por estar diretamente ligada à percepção auditiva. A musicalidade permite a cada um perceber o fluxo
das coisas à sua volta de modo contínuo, uma cognição (estética) atua no entendimento do mundo à
nossa volta e suas dinâmicas.
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Musicalidade como forma de ser e estar no mundo vem ao encontro dos estudos de David
Elliot (apud Aigen 2005) quanto à função da Música na vida das pessoas. Para esse Educador
Musical aprender música nos ensina não apenas sobre como reconstruir a música dos grandes
mestres, mas é uma forma intencional de ação humana. Sendo assim, fazer música nos ensina sobre
nós mesmos.
Para tanto, música deixa de ser um objeto que está fora do ser humano à sua disposição
para ser uma ação humana: musicing. No trabalho musicoterapêutico descrito por Ansdell et al.
(2004) musicing é ‘musicalidade em ação’ e nos permite conhecer a nós mesmos e conhecer o modo
das relações sociais que estabelecemos com as particularidades das coisas à nossa volta. Com seu
carater artistico musicalidade nos coloca também, diante do sensível, do que nos ‘afeta’ no fluxo
continuo das coisas, por uma Estétida da Percepção.

Cognição sensível por uma estética da percepção
A cognição sensível está diretamente ligada à Estética, ao campo do sentir. O que ela faz?
“[ela] educa a percepção para a detecção de sinais provenientes da coisa sob estudo,
desenvolvendo assim a leitura externa de sua existência no mundo e na interrelação com as outras
coisas particulares que habitam a vizinhança, observando assim a ocorrência das causas e efeitos
em questão.” (Camargo 2010, pp. 72-73)

Está diretamente ligada aos órgãos dos sentidos humanos. Contudo, não no aspecto de
denominações, de explicações, mas sim, “na leitura externa de sua existência no mundo”, existência
essa em relação com o meio, o contexto, “com as outras coisas particulares que habitam a
vizinhança”. Uma maneira de se aproximar do inefável, do que se sente, antes que o pensamento
lógico atribua a esse sentir uma explicação, “observando assim a ocorrência das causas e efeitos”.
Nessa direção a Estética não se relaciona apenas a formas e conteúdos das obras de arte.
Camarco a apresenta como: “(gr. Aisthetikòs) esta palavra provém da raiz grega aisthesis (sensação,
sentimento) em junção com o termo technè (ciência, técnica) e significa ‘conhecimento sensível’,
aquele que conhece pelos sentidos físicos” (2010, p. 73). O autor resgata, assim, a ideia inicial de
Alexander Baumgarten (sec XVIII), filósofo alemão em discussões sobre um ‘discurso do corpo’.
Deste modo, não se relacionava diretamente com as Artes, mas sim, com o termo grego aisthesis, e
“a toda a região da percepção e sensação humanas, em contraste com o domínio mais rarefeito do
pensamento conceitual” (ibíd., p. 76).
O conhecimento sensível é uma realidade tão antiga quanto a existência humana. A
sobrevivência da espécie, nos primeiros tempos onde o logos era pouco desenvolvido, se deve a
ação dos sentidos para defesa e preservação. Em tempos atuais, com tantas conquistas tecnológicas
e com tanta rapidez de comunicação o que se faz com essa capacidade humana? Para Camargo
“esse primeiro conhecimento, amortecido e amordaçado pela hegemonia do logos, precisa ser
novamente ativado de vez que novas exigências comunicativas emergem com a mundialização da
audiovisualidade e da tatilidade” (ibíd., p. 73).
A cognição sensível mostra-se complementar ao pensamento lógico, contudo, por alguma
‘razão’ o viés científico por vezes a rejeita, e coloca-a como menos necessária e pouco confiável no
ato de conhecer.
A estética, ou cognição sensível, produz qual conhecimento? Ela nos coloca diante da
realidade, no aqui e agora. Camargo (2010) deixa claro que em sua pesquisa, ao resgatar o
pensamento inicial de Baumgarten sobre Estética, não a está considerando apenas no campo das
Artes. Ele esclarece que não desconsidera a Arte, mas sim entende a relação entre ambas: “as artes
estão para a estética, assim como a música está para o som” (ibíd., p. 75). Ou seja, nem toda estética
é arte, mas toda arte está no domínio da estética (ibíd.). Com isso a cognição estética é um campo de
conhecimento que ‘processa suas informações a partir da percepção de sinais’ existentes no mundo
real. Ela processa os Saberes. Para tanto, a sensibilidade adequada para construir tal conhecimento
(estético) advém do treinamento da percepção humana e as manifestações artísticas são um
ambiente muito favorável.
As experiências estéticas, deste modo, favorecem a cognição sensível. Quando se sabe
que se está diante de uma experiência estética? As manifestações artísticas, como já citadas são por
excelência o lugar, mas qual a condição para a existência de tal experiência? O encontro, na ‘estese’,
ou seja: “no evento que produz um encontro afetuoso entre a expressão espontânea de sinais
estéticos que vão em direção da percepção dos sentidos físicos do corpo humano provocando
sensações singulares no indivíduo”. Importante ressaltar que esse encontro, essa estese conta com a
“inesperável emotividade da sensação do mundo, para além do conceito” (Camargo 2010, p. 77).
Com isso, ela produz todo o tipo de sensações humanas: “um susto, um orgasmo, um choque
emocional, o gozo de um afeto, uma paixão irrefletida, o sabor de uma fruta, o perfume de uma flor, o
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peso de um corpo ou a percepção de calor, além da estese produzida pela experiência de uma obra
de arte” (ibíd., p. 79).
Enquanto sensações, as esteses, são acontecimentos epifânicos, rápidos e repentinos, que
desaparecem rapidamente também. Nem por isso menos importante, pois a duração de tempo aqui é
irrelevante e pode distorcer a percepção lógica do tempo que temos enquanto duração por mostrar-se
intensa. Assim, é um acontecimento energicamente vivo e cada pessoa vive um encontro, uma
epifania particular e própria.
Os resultados de uma experiência estética não estão no âmbito da linguagem verbal, ou
mesmo de linguagens construídas na cultura. Eles não podem ser interpretados, pois esse é o campo
do pensamento lógico, de modo que “ou a linguagem rouba a existência real do momento estético,
traduzindo-o num discurso em favor do logos, ou abafa o processo de estese com o tampão
intelectual da conceituação. Toda interpretação, portanto, é uma traição à realidade dos fatos”
(Camargo 2011, p. 82).
Contudo, uma das funções da cognição é a comunicação. Assim o estese próprio da
cognição estética “poderia ser chamado de mensagem de uma comunicação estética” (ibíd., p. 82). O
que é comunicado nas experiências estéticas se dá no compartilhar dos momentos e essa
comunicação por sinais estéticos resulta em conhecimentos afetivos individuais envolvendo pessoas,
comunidades e seus corpos. Esse âmbito comunicacional “é a garantia de uma cognição sensível”
(ibíd., p. 82) não importa o que é comunicado, mas o processo comunicacional que envolve pessoas
no mundo. Cada uma tem sensações particulares com um mesmo evento estético e isso pode ser
percebido, e assim, comunicado.
Discorrer sobre a complementaridade entre cognição sensível e o logos foi o objetivo dos
estudos de Camargo (2010). Suas ideias levam assim a existência de uma Estética da Percepção.
Essa, teria como foco a cognição sensível, ou seja, o campo do sentir. As características da Cognição
sensível descritas por Camargo (2010) são: sensibilidade, inconcebível, insignificante.
Essas características apresentam-se nos sinais estéticos com suas qualidades como:
1. Sensibilidade: sensasionalidade, afetividade, emotividade, passionalidade, eroticidade e
superficialidade.
2. Inconcebível: incompreensibilidade, intensividade, indefinibilidade, atemporalidade,
diversidade e equivocidade.
3. Insignificante: paradoxia, irregularidade, originalidade, inefabilidade, efemeridade e
insensatez.
Sob o olhar logocêntrico as palabras das três características trazem a ideia de coisas com
pouco valor, contudo são essenciais à compreensão do campo do sentir. As experiências estéticas e,
advindas dessas, a cognição estética, acontece pela epifania, na surpresa, num arrebatar emocional
no aqui e agora, de momentos. Esses momentos contudo, se perpetuam no tempo após o
pensamento lógico dar nome ao que ocorreu. As experiências estéticas alimentam a memoria
emocioal. Aumentar sua continuidade no aquí e agora não depende de controles da consciência, ou
de uma vontade racional. “Ao atingir a sensibilidade do indivíduo, os sinais estéticos provocam a
sensação de presença das coisas do mundo” (Camargo 2010b, p. 17). A medida de tempo nas
experiências estéticas são diferentes do tempo cronológico. Trata-se de intensidade mais que
duração. Suas permanencias na mente das pessoas ocorrem conforme a intensidade do que foi
vivido. A Estética da Percepção, deste modo, objetiva
“a constituição de um conhecimento estético do mundo, visando uma educação da
sensibilidade a par com a tradicional educação racionalista não como oposição, mas como
contraparte do conhecimento representacional (gramatical e matemático) e conteudístico.”
(Camargo 2010b, p. 17)

A experiência estética sob uma Estética da Percepção se dá no aqui e agora e oferece um
conhecimento estético do mundo. É uma manifestação corporal e assim, necessita do encontro desse
corpo com a materialidade da experiência estética, num deixar ser, na supressão momentânea do
logos. Uma cognição sensível, inclusive a musical que envolve dar voz ao corpo.
Nas diversas manifestações da musicalidade diante da experiencia musical podemos nos
deparar com: os pés batendo no chão para acompanhar o pulso a música; o corpo movimentando-se
no ritmo da música e envolvendo-se no contorno melódico dos instrumentos solistas. O disparar do
campo imagético do ouvinte/ construtor da experiencia musical. Um emocionar, ou estar afetado pela
materialidade do som estão todos diretamente relacionados à ação da musicalidade.
Quando consideramos a musicalidade em ação de musicoterapeutas e clientes as ações da
musicalidade citadas acima, e, mais outras formas possíveis, acontecem de modo espontâneo. Elas
permitem a construção e sustentação da comunicação entre os participantes.
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Na teoría da Musicoterapia as posibilidades de signficação musical são importantes. Um
entendimento da Música como linguagem mostra-se fundamental. Com a ação do pensamento lógico
o entendimento da música como linguagem é representacional do interior e das emoções humanas.
Como às ações do pensamento lógico são sustentadas pela cognição sensível, a
complementariedade da música como linguagem das emoções pode ser a linguagem musical que
neste estudo constitui-se pela musicalidade em ação entre musicoterapeuta e cliente, numa
comunicação sensível.

Música como linguagem das emoções e linguagem musical na
musicoterapia
Na teoria da Musicoterapia, no campo da significação musical Barcellos &Santos (1996)
apresentam discussões sobre uma Natureza Polissêmica da Música. Partem do principio que o termo
‘linguagem musical’ era usado de modo acrítico pelos musicoterapeuta brasileiros. Os autores
apresentaram também que a própria musicoterapia surgiu como uma crítica ao uso da música como
uma farmacopéia musical. Os trabalhos musicoterápicos com o foco de atenção voltada para a
relação terapéutica ocasionaram perdas no entendimento dos valores da música e seus elementos
musicais para a comunicação, expressão e mobilização (física e emocional). Afastaram-se da
“verdadeira dimensão da música enquanto elemento terapéutico” (Barcellos e Santos 1996, p. 6).
Esse tema da linguagem musical é foco de interesse de algumas áreas de conhecimento
que buscam entender as funções da música. Ou porque o homem precisa da música. A Filósofia da
Música, a Musicología, a Educação Musical, a Antropología trazem investigações nessa direção e
concordam que esse é um tema polêmico.
Na busca por compreensões tentam identificar na música e sua estrutura os elementos que
compõem a linguagem como: signo, significado, sentido. Para Jardim
“toda e qualquer
música…implica e está implicado pelo sentido” (apud Barcellos e Santos 1996, p. 10). Para
Schurmann “não se tratava de mais de uma linguagem verbal que fazia uso de determinados
procedimentos musicais, mas de um modo de comunicação musical autónomo” (apud Barcellos e
Santos1996, p.10).
A Filosofia da Arte têm argumentos para discussões sobre a música ser linguagem. A
Teoria dos Afetos (se. XIX), por exemplo, trazia “a relação da música com os sentimentos humanos
que seriam o conteúdo que a música deveria expresar” (Barcellos e Santos 1996, p. 11). A música ter
conteúdo fora dela mesma foi rebatido por Hanslick (1854) com a questão: “a música tem a
capacidade de representar um sentimento determinado?” (apud Barcellos e Santos 1996, p. 11)
Como seria o amor, o ódio, a saudade? Que estrutura musical poderia representar esses
sentimentos.
O argumento apresentado por Hanslick observava que os sentimentos humanos e seu
carater subjetivo precisavam de “representações concretas e de conceitos, e estes se encontram fora
do domínio da música” (ibíd., p. 11). Mas o que a música pode representar? Para Hanslick, as “ideias
que se relacionam de imediato com variações acústicas da força, do movimiento, das proporções, ou
seja, a ideia de crescer, diminuir, acelerar, retardar do entrelaçamento (…) da simples progressão” (
apud Barcellos e Santos 1996, p. 11) Esse questionamento de Hanslik enquanto representatividade
da música foi respondido, por ele no sec. XIX, com a ideia de força e movimento das proporções e
segue com exemplos de movimentações no espaço. No sec. XX a obra de Zuckerkandl apresenta a
Música pela Música considerando-a como força, espaço, tempo e movimento.
No sec XXI os estudos da cognição musical corroboram de um certo modo com a base de
entendimento da música apresentado por Zuckerkandl e defendem que a mente para entender a
música apóia-se na ideia de música como movimento. Ou seja, o pensamento humano ao escutar os
sons musicais como música, assim o faz na tradução da complexidade da música para elemento
simples e espacializados, ou seja, como ‘movimento’, mesmo que nada na música se desloque de
lugar. O deslocamento das moléculas não pertence à música mas sim à acústica e o ouvido não
sente as ondulações das moléculas de ar. A mente é que usa esse recurso de entender o som de
modo espacializado a partir de uma mente corpoficada. Um exemplo pode ser a sensação de
diferentes alturas (frequencias) sonoras que a mente atribuí diferentes posições. Na cultura occidental
frequencias agudas estão emcima e frequências graves estão em baixo. O corpo participa do
processo do pensamento em ação (Piazzetta 2010; Nogueira 2007).
Os autores Barcellos e Santos (1996) ao escrever sobre a natureza polissemica da música,
que é bem distinta da linguagem musical, apresentam uma reflexão aprofundada e a natureza
polissêmica está constituida por três níveis: o biográfico, o cultural e o arquetípico. Trazem também
argumentações de musicoterapeutas apoiados na lingüística e na psicanálise. Clarice Moura Costa
apresenta o conceito de Guiraud-Caladeau sobre ‘musicante’ e por aspectos analógicos com a
linguagem verbal “o significado da música é a expressão de afetos conotados e não denominados. O
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par do musicante deria conotativo de relações de afeto e a significação musical seria de orden
emocional” (apud Santos e Barcellos 1996, p. 14). Essa construção dentro do campo da
musicoterapia é distinta da música como linguagem das emoções da teoría dos afetos, mas mantém
a ideia representacional, mesmo que de modo conotado.
Buscar entender a música como linguagem a partir da constituição da linguagem falada é
problemático pois para isso se faz uma tradução de linguagem, ou seja, da fala conceitual para o
pensamento musical que é pré-conceitual. Contudo muitos estudos defendem a relação da música
com os sentimentos e emoções humanos a partir de considerá-la como canal de expressão do
interior de cada pessoa. Barcellos (2009) pesquisa sobre música e metáfora e apresenta que ‘o
paciente é o narrador musical de sua história de vida’.
As experiências musicais de audição de peças ou trechos de músicas instrumentais, como
as realizadas pelo método GIM (Guided Imagery and Music) trabalham com o potencial imagético da
música para colocar em ação os processos de pensamento e as dinâmicas psíquicas. Essa utilização
da música e sua ação terapêutica não são pensados como música e linguagem, mas agem no
cognitivo do ouvinte.
Com essas considerações a distinção entre ‘linguagem musical’ e ‘música como linguagem’
vai tomando forma. A linguagem musical que, no texto de Barcellos e Santos (1996) é apresentada
como usada de ‘modo acrítico’ pelos musicoterapeutas já pode ser tratada distinta da música como
linguagem das emoções ou conotativa de afetos.
A linguagem musical como não representacional, pode ser entendida por fundamentações
musicais. As experiências musicais de improvisação, que se fazem no aqui e agora podem ser
entendidas por mais um modo. Um modo que não se da na reflexão mas sim na ação. Os
participantes de improvisações musicais agem na música como agem na vida. O ‘pensamento
musical’ está em ação.

Pensamento musical – Cognição sensível
É importante entendermos o que é o ‘pensamento musical’. Algo pré conceitual e assim,
não referencial. A ideia sobre ‘pensamento musical’ distinto do pensamento como ação cognitiva
lógica é do filósofo da Música Victor Zuckerkandl (1973). Esse autor deixa claro que sua forma de
entender e apresentar a Música são contraditórios aos escritos existentes. Entender música pela
música recai em revisar alguns conceitos como para que a música; a musicalidade; que homem faz
música.
A base de discussão por oposição que esse filósofo se baseia são as ideias de Hegel que,
tratam o homem sendo a fusão de objetividade em oposição à subjetividade. A música nessa
dimensão é tida como expressão de emoções, linguagem dos sentimentos.
“A principal tarefa da música deve consistir, portanto em dar um reflexo ressonante, não
para a objetividade em seu sentido ordinário material, mas para as modificações e os modos sob
os quais o mais íntimo ser da alma, do ponto de vista de sua vida subjetiva e idealidade, é
movimentado essencialmente.... As notas meramente ressoam nas profundezas da alma, as quais
são por meio disto apoderadas em sua substância ideal, e banhadas com emoção... É
precisamente esta esfera, a intimidade da vida–alma, a apropriação abstrata de sua própria
realidade, que é capturada pela música.” (Helgel, apud Zuckerkandl 1973, p. 52)

Zuckerkandl deixa claro que ao escrever sobre a música busca preservá-la das meras
interpretações do pensamento lógico. Se, para ele música não precisa ser apresentada como em
termos de expressão de subjetividade como em oposição à objetividade ele revê tais conceitos não
para alterá-los integralmente, mas para resignificá-los em uma visão não dualista
“A tarefa fundamental da música irá consistir em lançar luz, não sobre o aspecto das
coisas que as distinguem de mim e as opõem a mim, mas do aspecto delas já voltadas para mim,
o que elas têm em comum comigo, por oferecer uma reflexão ressonante para o modo e as
modificações sob as quais as próprias coisas são movimentadas do ponto de vista de sua vida
interior.” (Zuckerkandl 1973, p. 57)

Nessa forma de entender a razão da música, a palavra ‘ressonante’ usada por Helgel se
mantém, contudo, não como expressão, ou forma de capturar a alma, mas sim de colocar essa alma
ao alcance do homem, pois são ‘o que elas têm em comum comigo’ em comum do ‘ponto de vista de
sua vida interior’. Não se trata de algo no interior que é colocado para fora, mas sim algo que é único
em cada pessoa (sua interioridade) que se torna visível ao ‘homem cantante’. Em outras palavras: “a
música revela que sua verdadeira proposta tem sido sempre compreender ‘a intimidade da alma da
vida’” (ibíd., p. 54). A mudança do verbo ‘capturar’ para ‘compreender’ permite ao leitor identificar o
paradgma que Zuckerkandl está. Ou seja, não representacional.
A compreensão de que possa existir um ‘pensamento’ não regido por ações do exercício da
lógica não é usual. Desde a antiguidade grega o exercício da lógica pela dedução como
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fundamentação do pensamento cresceu em valor. A existência de outra forma de ação da mente,
aquela não movida pela dedução lógica, também denominada pensamento pré-lógico, mítico,
conhecimento sensível foi admitida ao homem pré-histórico. Para alguns, “um estágio historicamente
precedente ao ‘verdadeiro’ pensar ou pensamento [e nos tempos mais atuais] um pensamento sui
generis” (Zuckerkandl 1973, p. 223). Nessa categoria incluía-se a intuição, o sentir e está presente
nos artistas.
Zuckerkandl acredita que pensamento não é sinônimo de pensamento lógico e ao buscar
compreender a música em sua complexidade ele se depara com “outra espécie – musical de
pensamento” (ibíd., p. 224). Um pensamento que não é baseado na lógica, mas sim no movimento.
“Música é movimento, movimento puro, livre de todo vínculo com objetos materiais, e por esta razão
uma espécie de movimento que pode ser realizado em pensamento” (ibíd., p. 335). O pensamento
musical trabalha com movimentos e ligações segundo alguns padrões. Não segue uma lógica, pois
tem sua própria lógica.
No contorno melódico uma nota sucede a outra e ao seu término está estabelecida sua
ordem própria, seu padrão pode-se dizer sua lógica própria. Desse modo, “o pensamento musical
articula, dá forma a um impulso amorfo; sua meta é preenchê-lo; é como o desenvolvimento de um
ser vivo, auto-desenvolvimento. (...) é tornado real” (ibíd., p. 336).
Pelo pensamento lógico pode-se ver o que estava escondido e foi revelado, o pensador e o
pensamento trabalham pela explicação dedutiva lógica do fato e assim, as respostas estão fora dele.
Com isso pensador e pensamento se desconectam e “o pensamento lógico é uma função impessoal”.
Pelo ‘pensamento musical’ o pensador e o pensamento estão integrados, pois, o homem (Homo
musicus) é um organismo vivo que compartilha essa vida com a ‘vida das notas’, ao fazer música.
“Um movimento vivo que envolve o homem como um todo”. Em outras palavras: o homem “encontra,
por assim dizer, desde o lado de fora o que ele pensa do lado de dentro. Ao invés da separação entre
pensador e pensamento, temos aqui a unicidade de ambos” (ibíd., p. 336). Onde a lógica separa a
música integra. Fazer música na musicoterapia é uma forma de auto conhecimento.
O ‘pensamento musical’, segundo Zuckerkandl, concebe-se por ambientes distintos da
lógica, e integrado ao intuitivo, ao espontâneo e criativo. É um acontecimento de compartilhamento
de vida: vida do homem e vida das notas. Não expressa sua subjetividade, mas coloca-o diante da
sua realidade: encontra, por assim dizer, desde o lado de fora o que ele pensa do lado de dentro.

Considerações finais
Ao propormos este estudo para aprender mais sobre as características da musicalidade na
Musicoterapia nos deparamos com ambientes complexos de resignificar a música, a musicalidade e
as posibilidades de comunicações na experiência musical compartilhada.
Os trabalhos de recriação, improvisação ou experimentação musical são manifestações
singulares da musicalidade da pessoa em ação. Como compreender essa ação humana que se
desenvolve no aquí e agora? Que é particular, intencional, mas nem sempre totalmente consciente
(não é simples explicar o porque do modo de tocar), requer uma abordagem qualitativa, impirica e
embasada na ciência não dualista ou reduccionista.
Saber os porques do modo de tocar de cada pessoa seria a confirmação ou não das
interpretações do musicoterapeuta. Na experiência musical que re cria a música ou a improvisa,
elementos como musicalidade e criatividade estão presentes, como também, estamos no campo das
artes. Nesse campo, as experiências estéticas são o lugar para compreendê-las. Ou seja, toda arte
está no campo da estética, mas a estética não se resume na arte. No trabalho musicoterápico esse
aspecto estético ententido como do sentir; como dar voz ao corpo na construção do entendimento do
aquí e agora. Não vai ao encontro de confirmar qualquer interpretação ou ideia representacionista,
mas sim, precisa ser compreendido.
Musicalidade e manifestação artística podem ser entendidas em suas especificidades por
uma ferramenta que acolha suas características estéticas, ou seja, pré conceitual, não referencial,
não reflexiva mas ativa. E que, por seu intermédio a interação entre musicoterapeuta e cliente se da
por meio da Comunicação sensível.
As características da cognição estética descritos por Camargo como sensibilidade,
inconcebível e insignificante assim como algumas das qualidades dos sinais estéticos
(sensasionalidade, afetividade, emotividade, passionalidade, eroticidade e superficialidade;
incompreensibilidade, intensividade, indefinibilidade, atemporalidade, diversidade e equivocidade;
paradoxia, irregularidade, originalidade, inefabilidade, efemeridade e insensatez) estão presentes nos
trabalho musicoterápico. Compreender essa forma de ação da musicalidade como forma de ser de
cada um fornece dados teóricos importantes para a compreensão do valor da música como terapia.
Analisar as musicalidades em ação de musicoterapeutas e clientes por essas qualidades e
característica citadas acima num inventário dos sinais estéticos é o buscamos fazer com a finalização
da pesquisa. Como abordagem qualitativa, os passos da investigação e análise dos dados vão se
Actas del X Encuentro de Ciencias Cognitivas de la Música

965

DE FREITAS PIAZZETTA

construindo junto com a pesquisa. O uso do software NVivo 9 qualitative data analysis [QDA] dará
visibilidade aos resultados da pesquisa.
Resignificar a musicalidade como forma de cognição sugere aprofundamento do conceito de
linguagem musical e por sua vez do pensamento musical como pre conceitual e não referencial. A
análise qualitativa de videos de atendimentos musicoterápicos, previstos no projeto, vão corroborar
ou não, com essa ideia das características da musicalidade enquanto cognição sensível nos
atendimentos de musicoterapia e a constituição de uma comunicação sensível.
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