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Como uma visitanLe estrangeira, deeidi apresenlar a minha opiniao pessoal
sabre 0 que cmnis importantc na sociologia da musica e sua rcla~ao com cduca~ao,

numa perspeetiva inglesa. Assim espero propiciar, aos leilores brasileiros, pontos de
comparayao c idcnlificar difcrenyas significativas entre os dais pafses.

1. Organiza~ao social da pnitica musical

Grupos

Uma area que inlcressa a llluilOS soci61ogos C a organizayao da sociedade a
partir da forma~ao de grupos. Os tres tipos de grupos mais pesquisados sao - c1asse
social, etnia c genera - cles serna mcu roco 110 prcsentc trabalho; mas outras possibi

lidades de agrupamen!o existem - idade, rcligiao, naeionalidade, subcullura dentre
oUlros. Dc alguma lonna, POdClllOS cntcndcr a socicdadc como seodo farmada de
diferenLes grupos como esses. Cada indivfduo e sempre parte de varios grupos ao
mesmo tempo, nao querendo inrcrir que associayao scja simples au permanenle, i.e.,
uma pcssoa poden! mudar de c1assc social au vivcr numa silUa~ao social mente infe

rior 1\ do seu desempenho prolissional; lima pessoa podera ser mesli,o e idenliliear
se mais com um grupo eLnico que com outro; a pessoa podeni ser androgino OU

lransexual. Nao obstante. em IOdos os casos aprescnlados, sera impossfvel para qual
quer pcssoa evitar 0 posicionamento de alguma forma aos agrupamentos em classes
sociais, eLnia e genera bcm como nos dcmais.

Na sociologia da Musica, observamos que difercntes grupos sociais relacio

nam-se diferentcmcnte com a musica. POl' exemplo, tomando-se com referenda a

classe social, lima qllantidade maior de pessoas da classe-media lende a frequenlar

o prcsente trabalho roi originalmente apresentado como uma palestra no V Encontro Anual
da Associa<;ao Brasileira de Educa<;ao Musical em Londrina. Parana, julho de 1996.
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mais os concertos de musica c1assica au aprender a tocar instrumentos "c1assicos"
que pcssoas da classe openhia; tomando-sc a etnia, a maim"ia dos musicos de reggae

na Inglaterra era de afro-caribenhos durante os anos setenta e oitenta; em Londres no

infcio dos atlas novellla muitos jovcns sul-asiMicos ouviam urn tipo de musica que

combinava musica pop curo-americana com asiatica; e indo-se aopera, voce encon
trara um plateia eminenlcmcnte dc pessoas braneas; tomando-se 0 genero, atraves da

hist6ria da musiea c1assica Oeidental "Ibe-se que a vasta maioria dos eompositores e

de homens com muito· poucas mulheres; em muitas soeiedades as mulheres tocam

cert05 instrumcntos como 0 piano, c raramente sao bateristas; alguns tipos de musica
popular sao mais apreciados por meninas e outros por meninos. Similarmente outros

grupos sociais tais como, .digiao, idade, nacionalidade ou sub-cui lura tem suas cor

rela<;5cs com difcrcnlcs tipos de Illusica.

Pniticas

Uma outra ,irea de interesse dos soci61ogos e 0 estudo das solu~oes praticas de

sobrevivencia grupal Oll de rcprocJuc;ao de suas socicd.adcs atraves da hist6ria. Sera
proveitoso concebermos essas praticas desdobravcis cm tres pontos - produ~ao, dis

tribui~ao e consumo. Primeiro, produ~ao que inclui generos de primeira necessida

de, hens duravcis e culturais. Em Musica, as qllcstoes envolvcndo a produ~ao inclu

em: como a musica roi composl£l, improvisada au locacla; que outras atividades, t£lis

como, engenharia de som, eSlao envolvidas; cslanl a music£l scndo desenvolvida por

indivlduos trabalhanda isoladamente, em grllpos, profissionais, amadores, adultos,

crianr;as ou oulras c£llcgorias; aonde ocorre cssa prodw;ao, num quarto solitario, num
estudio de grava~ao, nas ruas au na garagem do vizinho? Segundo, distribui~ao que

envolve as maneiras pelas quais os generos de primeira necessidade e os demais

bens circulam pela sociedade, at raves de quem e quem tem acesso ao eonsumo. Em

Musica, podc-se perguntar: como a musica alcan~a a plateia (all"aVeS de apresenta

~oes ao vivo, grava~oes, de discos, Cd, cassete, VIdeos, radio, TV); como a musica e

passada de gera~ao a gera~ao (atraves de nota~ao manuscrila, impressa, processada

por computador ou metodos de tradi~ao oral); quem a transmite (famnia, amigos,

musicos Oll professores de musical? Terceiro, 0 escopo do conSllmo, tambem cha

mado de "receptividade" quando 0 genero e cultural, questiona-se como esses bens

(de coosuma cultural) sao usados, quem os usa e em que eircunstancias. Em Musica,
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as questoes sao as seguintes: as pessoas esculam, danyam, usam-Ila como som ambi

ente au estudam-na; usam-na par trabalho au como distra9ao; elcs a compram gra

vadas em disco Oll impressa em partitura; eles a OliveTTI em aprcscllta<;5es £10 vivo ou

a fazem des pr6prios: eles a usam em salas de concerto, em suus proprias casas, em

saloes de dan9a, em sonhos ou em salas de aula e palestras; e qucm usa e que musica

nesses distilllos tipos de situa9ao?

A Sociologia cia Musica intcrcssa-sc por grupos sociais e suas interfaces com

a produyao, dislribui<;ao c rcccplividade Illusicais. Em suma, ell me rererirei a cssa

area como scndo 'a organizar;ao social da pn'itica musical'.

2. A constru9ao social do significado musical

Ate 0 prcscnle 1110mcnt'o, relcvci lIlll elemenlo vital - a sociologia nao questio

na apenas os bens produzidos, distribufdos e consumidos. os bens culturais etc.; mas

tambem () signUh:ado imputado a cssas coisas. Dessa mancira, dcvc-se questionar a

grau de acorclo ou desacordo acerca desses significados, como vel has significados

sao reproduzidos e novos gerados. Simi lannente, cm Musica questionamos os signi

ficados cia musica que um grupo social produz, distribui c consome. quais sao esses

significados e como cles sao construfdos, mantidos e queslionados. Para mim, um

aspecto fundamental na Sociologia da Musica C 0 compromisso dc aprcciar ambos

os lados - a organizayao social da pnl.tica musical e a COl1struyao social do signiJica

do musical. Do contrario, estarfamos nos rurtando de alguns clos mais importantes e

interessantes aspectos do fimago do cSlucio.

Gostaria de esh09ar uma distin,ao teorica entre dois aspectos do significado

musical. 0 primeiro aspeclo lida com as intcrrcla<;6es dos maleriais 501'101'05, au

simplcsmente, com as sons cia musica. Para que uma experiencia musical acarra, as

materiais sonoras precisam ser organizados com alguma coen?ncia e essa coerencia

precisa ser racionalmente percebida pelo ouvinte. POl' exc.mplo, 0 material sonora

deve poder apelar ao senso de todo e parte do ouvinte, de infci9 e fim, de repeti9ao,

semelhan9a, diferen9a au qualquer outra interrela9ao pertinente. Essas interrela9iies

cstarao imanentes em Ladas as pCyas, mas elas poderao emergir, das experiencias

anteriores do ouvinte, de um numero de pe9as que juntas formam um estilo, sub

estilo ou genero. A organiza9ao do material sonoro age na eonstru9ao do que chamo
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'significado musical inerente'. Sao 'inerentes' porque cstao contidas no material

sonora, e tem 'significados' uma vez que sao relacionados entre si.

Colocado de outra maneira - 0 inerente emerge quando, por excmplo, urn bit de

material sonora nos induz l1a expectativa de urn Dutro bit au um bit evoca urn Dutro,

ouvido anteriormente ou contrasta com ele - daf, podermos inferir uma rela9ao ou

significado. Significados inerentes nao sao oem naturais, csscnciais, nem nao-histo

ricos: pelo conlrario eles sao artificiais, historicos e aprendidos. As respostas e com

preensao dos ouvintes a eles dependem da competencia e referencia em rela9ao ao
estilo musical. 0 ouvinte devera ter alguma experiencia musical previa desse tipo de

musica e estar familiarizado au detcr algum conhecimento com 0 estilo musical,

para perceber algum conhecimento incrcntc. Do contnlrio, poueos significados se

raa percebidos. POl' exemplo, uma eSludante num curso de musica do seculo XX

declara, ao tocar a aberlura 'Mondestruncken' do "Pierrot Lunaire" de Schoenberg,

nao estar familiarizada com esse tipo de musica, de que ela nao gostou, e que a peva

Ihe pareeeu caotica e obscura. Ela falhou em pcrceber que 0 fragmento melodico

inicial e repetido diversas vezes durante a pcs:a; sendo assim, a pes:a nao poderia ser

ca6tica e obscura. Se ela estivesse mais ramiliarizada com esse tipo de musica, teria

mais chance de pcrceber essa organizavao, ou em outras palavras, perceber alguns

significados inerentes. Uma pe"a musical cujo recursos sonoros sao de alta signifi
ca9ao ou gratifica9ao para um indivfduo, podcra ser 0 oposto para um outro. Ha, daf,

. ~ossibilidades mulliplas de emergcncia de significados increntes dentro de uma

mesma pelYa. Em suma, 0 que estou sugerindo e que enquanto os m.ateriais sonoros

integram fisicamente uma pe9a, os sign~ficados inerentes emergirao a partir das

interrela<;6es cOJ1vencionais dos materiais $onoros e a capacidade perceptiva do ou

vinte.

Enquanto este aspecto do significado musical e necessario it experiencia musi

cal, ele eapenas parcial e nao ocorre nuncaper se. Estamos acostumados com a id6ia

de que a imagem social ou cultural do· interprete contribui sobremaneira para sua

sobrevivencia comercial. Seria surpreendente ver nos anos sessenta a capa de urn
disco de Sonatas de Beethoven com 0 pianista Vladimir Ashkenazy usando bermu

das; e urn album do, Beach Boys com seus integrantes usando paleto e gravata. A
manipula9ao das imagens de interpretes nao deve ser vista como uma mera estrate

gia de marketing, uma vez que roupas, corte de cabelo ou poses nos encartes dos
discos saodetalhes de um amplo aspecto de qualquer musica - urn artefato cultural,

mediador dentro de urn contexto social e historico. Os contextos de produ9ao, dis-
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tribuivao e 0 contexto de receplividade afetam a nossa compreensao musical. Estes

contextos nao sao apenas meros aparatos cxtra-musicais, mas tambem, em varios

graus, compoem uma parte do significado musical durante a experiencia do ouvinte.

Scm algum entcndimento que musica euma construc;ao social, nao seremos capazes

de identi ficar nenhuma colevao sonora especflica como musical. Quando escutamos

musica, nao podcmos scparar, intciramcnte, nossas cxperiencias dos seus significa

dos inerentcs de uma maior au menor conscicncia do contexto social que acompa

nha sua produvao, distribuivao ou reeepvao. Por conseguinte posso sugerir 0 segun

do aspecto do significado musical, qualitativamente distinto do primeiro, que cha

mo 'signi ficado dclincado'. Por esta expressao gostaria de transmitir a ideia de que

musiea, metaforieamente, delineia uma pletora de fatores simbolieos.

Nao e posslvel ouvir musica scm uma delineavao ou outra. Nem sempre deli

neamos conscientemente, mas sempre ha alguma delineavao em nossa mente como

urn elemento integrante da nossa experiencia de escuta. Em nossa vida quotidiana

ela aeontece despercebidamenle. Por exemplo, uma peva musical talvez nos coloque

a pensar sobre 0 que os interpretes estejam vestindo, sobre quem escuta essa musiea,

sohre 0 que nos eslavamos fazendo a ultima vez que a escutamos. Numa apresenta

vao ao vivo, podemos identificar-nos, ou separar-nos, com os valores da sub-eultura

que acreditamos seja comum it plateia. Alguns desses pensamentos e crenvas eslao

tao proximamentc ligados a musica. e tao accitaveis pelos membros de uma socieda

dc, que podemos dizer que a musica adquiriu urn significado ou delinea-Ios em urn

nlvel satisfatorio. Outras delineavoes i'esultam total mente de identidade individual.

Do mcsmo jeito que fazemos com 0 significado inercnle, os ouvintes constroem os

significados musicais delineados a partir do seu referencial a respeito do estilo em

quest1io.

Concernente a concepvao musical, que inelui os significados inerenles e deli

neados, jaz uma irrevogavcl e interdependente interface entre os dois tipos de signi

ficados. Nao subentendendo-se que ambos os lipos coexistam em nlveis identieos,

ou que estejamos sempre conscientes de ambos, ou ainda algum deles. Pelo contra

rio, e a habilidade propria de cada urn dos significados de se tornar obscuro que tern

eausado, ate eerto ponto, toda diseussao e desentendimento sobre musica. 0 ponto

de distinvao, entre os dois tipos de significado, e que embora interdependentes, cada

urn afeta diferentemente a formavao do grupo social em torno da musiea, impingindo

se sobre a experieneia musical.
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3. A experiencia musical total
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Consideremos como esses dais aspectos do significado musical coexistem na

experiencia Musical.

Afirmativo

Significado
Inerente

'---------j AMBIGOIDADE

Significado
Delineado

Negativo

/ /
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
- - ---.!



REVISTA DA ABEM 31

Scra provciloSO enlcnder respOSlas cXlrcmadas para cada aspcclo do significa

do musical. Elas foram extrcmadas apenas para cfcilo de amllisc. Na priitica experi

mClltamos ullla varicdade de gradayocs slilis em nossas rcspostas. Primciro. conside
raremos significado inerente. NUIll extrema acharcmos rcsposlas altamenlc afirma

tivas. ISla ocorrcn:\ quando S011105 muito familiarizados com Lim cslilo au lima deter

minada PClYa. sentimos en tender suas nuances, enos deixamos levar segura e con for

lavclmcnlc no SCLI Illixo. No Olilro CXlrcmo, ha 0 qllc Cll chama rcpliisa. Como 0 qllc

ocorreu com a cstudantc de Schocnhcrg, cilada antcriormenlc, nao cnlcndcmos a

musica. nao cslamos familiarizados com 0 cstilo, nao nos fa'/. scntido, nao Lcmos

rcsposta para suas similaridadcs in!crnas, difcrcllyas, continuidadc Oll lTIudan<;as.

Segundo, considcrclllos 0 significado dclineado. Num extrema temos uma resposta

pasitiva quando nos identificamos com 0 sentimento cxpresso. que 110S apoia soeial

mente, quando nos idenlillcamos com a musica por que cia dclineia a nossa c1asse

social, nossas vestcs. nossos valores polIticos ou qualqucr outra coisa. No outro ex

trema, cncontralllos lima resposta negalivi.l quando sentimos que a musica represen

ta valorcs, sociais ou polIticos, que discordamos, ou grupos sociais a que nao perten

CCIllOS.

Na cxposivao amusica. os significados inercntcs e delincados podem, as ve

zes, corrcspondcr. Expcrilllenlamos uma 'ccJebra<;ao' quando a afinna~ao oriunda

dos significados incrcntcs lcndc para dclinca<;fics posilivas. Opostamcnte. experi

menta-sc uma 'alicnas:ao' quando a rcpulsa oriunda dns signilicados inerentes tende

para dcJinca<;oes ncgalivas. Entretanto, algumas vezcs as dais aspectos do significa

do musical cncontram-se em contradi<;ao, originanoo 0 que chamo 'ambigtiidade'.

Ha dais tipos idcais de amhigUidade. Ern 'amhigi.iidade " no caso em que 0 signifi

cado inerenle cde rcpulsa, mas 0 do significado delineado cPOSilivo. Por excmplo,

podemos imaginal' uma pessoa que seja lotalmcntc nao familiarizada com os signifi

cados incrcntcs de Mozart. que nllnea locau ou cantou Mozart, que nao gosta da

musica c a cscula de mancira negligcntc e superficial - 0 comportamento repuisivo

dessa pcssoa c originado pelos significados inerenles. Mas ao mesmo lempo, cIa

adora as delineac;oes em rennos de lrama operatica. do cvcnto social de sair a noite

para ir aopera com amigos ctc. - indicalivo de dclinca~6cs lendendo para 0 positivo.

Em 'ambiguidadc 2', ca contrario - no caso em que 0 significado inerentc e alirma

tivo C0 significado dclincado ncgalivo. Ncssc caso podcmos imaginar 0 rreqiientador

de opcras dc Mozarl qllc e tOlalmcnlc ramiliarizado corn os significados inercntes,

sendo pianista c cantor c ja tendo intcrprctado Mozart par muito tempo - daf seus

significados incrcntes serem afirmativos. Mas ao mesmo tempo, crilica a tralTIa

operfstica, nao aprcciando sua ida ao leatro uma vez que 0 resLo da plateia e de
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esnobes, sentindo-se compel ida a ir apcnas para manter as aparcncias - as delinea~oes

dessa pessoa tendem para 0 negativo.
NaQ apenas nossas respostas aos significados incrcnlcs c dclineados sao

conflitantes, podendo um suplantar e influenciar 0 outro. Sc por um lado possuimos
delinea~oes negativas para uma musica, muito dificilmentc cslarcmos susceptivcis
as afirma~oes dos seus significados inerentes; e em alguns casos prcdispostos a nao
nos familiarizarmos, impossibilitando que a afirma~ao dos significados. inerentes
aconte~a. Por exemplo, se urn ouvinte sentc-se convencido de que nao pode existir
compositora, conscquentcmcntc a delinea~ao de que uma dClcrminada sinfonia rai
composla por uma muiller talvez possa impedi-Io de SCI" afirmaLivo em sua resposta
aos significados increnlcs da obra. Ha cvidcncia suficicntc quc indica a veracidade
desse case muilas vezes 11a hist6ria, sendo uma das raz6es pela qual mulheres com
puseram usando-se de pseudonimos masculinos. Por Dutro lado, sc nao estamos fa

miliarizados com um eSlilo de musica, e dcsse modo nao-receptivo aos seus signifi
cados inerentes. cstaremos lamocm prcdispoS10S a responder negalivamenle as suas

delinea~oes. Por exemplo, minha avo dizia: 'toda musica pop soa igual' (referindo
se ao seu significado inerente) - 'e nao posso cntender porque lem gente que gosta de
ver aqueles cabeludos grilando no microfonc' (indicando antipatia a suas delinea~oes).

Resumindo, atitudcs lendenciosas a rcspcilO dc um dos aspcctos do significado mu
sical pode suplantar e inlluenciar nossas aliludcs em rela~ao ao outro. Enesta area
de intera~ao entre os significados inercnles c dclincados, que surgem os maiores

desafios a Educa~ao Musical.

4. A Sociologia da Educa~aoMusical: pratica, significado e experiencia
musicais

Uma das qucstoes do meu interesse na Sociologia da Musica esta relacionada
as maneiras pelas quais a organiza~ao social da pralica musical e a constru~ao social
do significado social sao reproduzidos dentro da historia. Uma das areas que me
fascinam no estudo sociologico da musica - educa~ao - suscita questoes acerca do

papel desempenhado pela escola naquela reprodu~ao. Abordarei esta area por dois
caminhos. Primeiro, se olharmos a organiza~ao social da pratica musical em escolas
inglesas, encontraremos urn certo numero de padr6es. Enquanto estive no Brasil,

muitos educadores musicais disseram-me que muitos desscs padroes poderiam ser
identificados aqui lambem, entretanto, acredito, devem haver diferen~as valiosas a
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serem exploradas. as padr6es surgem em termos de agrupamento de estudantes in
c1uindo c1asse social, etnia c genera; assim como, nacionalidade, idade, religiao,

sub-cultura etc. Crianyas desses diferenles grupos tendem a se ellvolver em pniticas
musicais distintas. Por exemplo, no easo de e1asse social: crianyas de e1asse media
estao mais inclinadas que as crian~as da c1asse operaria a tocar urn instrumento de

orquestra oa escola; crianyas da c1assc opcniria estao menos inclinadas a optarem

pOl' musica na escola c continuarem seus eSlUdos ate a universidade DlI conservato
rio. Embora crianc;as de Ladas as classes aprcciem musica popular, crian<;as da c1asse
media sao mais susceptfveis a responderem positivamente as delineac;oes da musica
c1assica oa sala de aula, scncto mais familiarizados com, e consequentcmcnte afir
malivQs para, as significados inerent"cs da musica c1assica. Considcrando-se a etnia:
pouqufssimos asiaticos au ncgros inscrevem-se no exame 18+ ingles, e menas ainda
prosseguem para eSludar em nfvel superior; crianyas Sul-asi5ticas em partes de Loll
dres cscutam uma quanlidade significativa de musica popular asiatica, enquanto que,
crian~as das escolas rurais, exclusivamente branca, nunca a tenham escutado. Em
relar;ao ao genera: meninas sao mais rcceptivas a ideia de cantar em cora e tocar
musica c1assica em teclados, violao e instrumentos de orquestra que meninos; meni
nos sao mais intercssados nos domfnios da tecnologia e musica popular; garotas
demonstram menos conrianc;a em composi~ao, enquanto gamtos destacam-se. Reli
giao, idade, sub-cultura e outros l"atores sociais exercem innuencias discemfveis nas
relar;5cs entre cstudantes denIm da escola.

Segundu, 5ugerimos anteriormente que () cSludo sociol6gico da musica deve
ria dcbrw;ar-se nao apcnas sobre a organizar;ao social das pnlticas musicais, mas
tamhem, imprescindivelmenlc, sahre a constru~ao social do significado musical. Sera
proveitoso chegar-se a ell lender as difercnlcs praticas musicais dos diferellles grupos
de esludantes na escola, abordando lambcm os conceitos do significado da musica,
de alunos e professores. ISlo devera ajudar a revelar algumas razoes jJorque estudall
tes de diferentes grupos envoI vern em cenas praticas rnusicais, porque evitam ou
tras. e como respondem a musica na sala de aula. Contribuira tambCm na eleva~ao

da autoconfianya dos professores - nossos valores. melas, nossos pressuposlOS vela
dos e expectativas, nao apcnas em rela~ao as habilidades musicais e interesses dos
nossos alunos, mas lambcm em relayao as nossas proprias habilidades musieais e
inleresses. Fillalizando, talvez nos possa fazer enlender porque professores tern difi

culdades em altern!" os gostos e praticas musicais de muitos dos seus alunos.
Se revistarmos 0 esquema de exposi~ao a musica, poderemos observar que,

nas salas de aula, alguns alunos lendem a celebrar a musica que Ihes e apresentada
pelo professor, enquanto que outros a rejeitam e outros apresenlam-se ambfguos.
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Essas reavoes naD estao apenas relacionadas com as habilidadcs musicais inatas dos

alunos, elas sao tambem resullantes dos precedent"cs sociais c afilia<;6es a uma vari

edade de diferentes grupos sociais. Familial'idade com os significados inerentes e

inclina<;5es para significados delineados originar-se-ao parcial mente cia musica que

se escuta habilualmentc, dos val orcs e norlTIas culturais de suas classes, ctnia, gene

ro, idade, religiao, sub-cullura etc. Se os £1lul1o$ demonstram rcpulsa aos significa

dos inerentes cia musica, aparcntemenlc pode pareecr simples a tarefa do professor 

torna-los mais familiarizados, cnsiml-Ios algumas caisas a respeito dos significados

inerentes da musica, c aos poueo eles a entendcrao - talvez ale acabem gostando

deJa. Entretanto, quae di ffci I sera faze-Io se as alunos ja rcsponderem negativamente

aos significados dclineados dela' Darei apenas um cxemplo, do que quero dizer,

extrafdo de minha recente pcsquisa sabre genera. Como mencionado anteriormente,

sao principalmentc meninas quem canta e toea musica c1assica nas escolas. Mas nao

apenas isso, cntrevistando os alunos, encontrei que a significado delineado e a pniti

ea de musica c1assica corrcspondem - i,e. musica c1assica nas eseolas em geral deli

neia femin.i1idade c mais radical mente, qualidade de aferninado. Do mesmo jeito,

musica popular, c pnHicas t£lis como, tocar h£lteri£l c guitarra eletrica, delineia mas
culinidade e m£lis £llem, l1ulchismo. Dclinea~6es musicais nao sao simplesmente
ouvidas, mas adotadas como sfmbolo de identidade social. Nao importa se se toea,

canta, ouve, compoe, eSluda Oll ensina-se musica, pode-sc se apossar da musica e

usa-Ia como uma pec;a de nossa indumentaria, indieando alguma coisa sobre sua

situa~ao social, eillia, genera, prercrcncia sexual, religiao, sub-cultura, valores poli

ticos etc. Partieularmente no caso de crian~as a adolescentes que buscarn sua iden

tidade como adultos novos numa socicdade em constanle alterayao, a,musica podera

oferecer urn poderoso sfmbolo cullural ajudando-os na ad09ao e representa9ao de

urn 'self'. Sao as dclineac;6es musicais que munem esse simbolismo; mas ena expo

si9ao a musica como um [otal indiferenciado, no qual os significados delineados e

inerentes apresentam-se juntos como uma apercepc;ao unificada, que 0 poder majs

profundo da musica reside. Quando tocamos, compomos au escutamos musica nol'

malmente nao analisamos nossa cxperiencia, au declaramos: 'Oh! sim, isso e uma

d~linea9ao e isso cum significado inerenle'. Pclo contnhio, ambos apal'ecem como

sendo Ulll. Por consegui11le, delinea90es parecem emel'gir, nao do contexlO social da

Produ9aO, disll'ibui9ao c recep9ao, mas misteriosamc11le, de dentro da pl'6pria musi

ca. Oaf, delinea'toes nos advirem com 0 impaclo de aparente, verdade imediata. E
entao na exposi'tao amusica propriamente dita - na aparente inquestionabilidade do

ser das coisas e do que somos - que osmecanismos reprodutivos mais poderosos e

mais arraigados de musica na sala de aula jazem.
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Enquanto professores, exigimos que nossos alunos estejam empenhados em
atividades musieais, usual mente requeremos que se comprometam com delineayOes
que talvez nao correspondam, ou mesmo entrem em conOito com suas auto-ima
gens, preeedenles, identidades, valores e desejos. Esta eorrelayao ou eonOito deve ir
alem das delineayoes para aldar a experiencia musical lotal de cada estudante. Por
eonseguinte, quando pensamos cstarmos medindo e intensificando a habilidade
musical em relayao ao significado inerente, lalvez seja valido questionarmos se a
habilidade musical pode ser adequadamenle represenlada nos lermos desejados. Tal
vez seja benefico aos professores eslarem conscios da trama complexa dos sigoifiea
dos musieais com os quais lidamos, e os relacionamentos inlrfnsecos entre alunos,
grupos sociais, suas pnilicas Illusicais. c a abrangencia de suas pn'ilicas musicais.
Dessa maneira, menos provavelmenle rotularernos nossos alunos de nao-musicais,
sem primeiro considerarrnos as profundas inOuencias dos fatores sociais na aparen
cia superficial de suas musicalidade; e estaremos rnais propensos a responder sensi
velrnente as convic«oes genufnas acerca do que seja musica, de qual seja 0 seu valor,
e do que seja 'SCI" musical'.
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