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A ORIGEM DESTE LIVRO 
O trabalho que você tem em mãos é resultado de uma pesquisa realizada nos anos 

1990, instigada por questões levantadas por meu professor particular de composição 
musical em São Paulo, H. J. Koellreutter (1915-2005). Tais questões foram prontamente 
aceitas como fonte de um projeto de mestrado, orientado pelo filósofo Dr. Fernando José 
de Menezes Bastos (1940-2008), responsável pela apresentação semiótico-hermenêutica do 
livro, que vem logo a seguir. O compositor musical Dr. Conrado Silva e o físico Dr. 
Roland de Azeredo Campos realizaram trabalho de co-orientação em suas respectivas 
áreas, garantindo os acertos em minhas escolhas e análises. Se as conexões entre a música 
e a física constituídas no trabalho forem de alguma forma falaciosas, tomo essa 
responsabilidade para mim, pois nem sempre trilhei caminhos cartesianamente seguros. 

Entre a defesa da tese no final do século passado e a publicação desta primeira 
edição, em 2013, vão mais de 15 anos. Por um lado, isso deveria demandar um longo 
processo de revisão e atualização dos temas abordados, o que felizmente não foi o caso. As 
correlações encontradas entre a música e a física do século passado parecem persistir em 
forma íntegra e coerente. Por outro lado, esse longo prazo deve ter alguma relação com o 
crescimento do interesse do mercado editorial sobre temática tão complexa e, por que não 
assumir, potencialmente assustadora. A publicação pode assim se interpretar como boa 
nova: segmentos mais amplos da sociedade se mostram agora interessados pelo paradigma 
instituído a partir da física quântica. 

Não por coincidência, tenho no prelo outro livro que pretende dar desdobramento a 
este, tratando especificamente de minha pesquisa de doutorado sobre música desenvolvida 
sob a égide de noções e conceitos da teoria do caos e da geometria dos fractais. Assim, 
sugiro ao leitor que comece essa leitura como uma potencial fonte de inspiração para suas 
próprias criações e interpretações, ainda que seja para renegar muito do que aqui se 
apresentará. Creio em caminhos e horizontes dinâmicos. Pois penso, atravessado por um 
paradoxo do método cartesiano, que não se pode estar mais longe da verdade do que no 
exato momento em que acreditamos tê-la encontrado. 
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UMA APRESENTAÇÃO SEMIÓTICO-HERMENÊUTICA 
Com o ensaio Música quântica: conexões semióticas entre a música e a física 

contemporâneas, Eufrasio Prates realiza um trabalho fundamental e original, por meio de 
um “metadiálogo” conduzido no contexto de novos “elos paradigmáticos”. Para tal, o 
autor se baseia em dois fatores: a teoria geral dos signos de Charles Sanders Peirce e a 
teoria da interpretação oriunda do eixo Heidegger-Gadamer, intercalando-os num processo 
semiótico-hermenêutico. 

As noções de teoria quântica, signo e interpretação utilizadas por Eufrasio Prates 
incidem numa passagem de Eudoro de Sousa em Horizonte e complementariedade, onde o 
filósofo e helenista, utilizando e ampliando o princípio físico da complementariedade 
formulado por Niels Bohr, considera que vestígios ou acontecimentos emerjam de um 
horizonte profundo num horizonte aparente. Correlato ao primeiro está o universo da física 
quântica; ao segundo, o da física clássica. Em outras palavras, o além-horizonte ou o 
âmbito da matéria nos níveis atômico e subatômico; e o aquém-horizonte ou o âmbito dos 
objetos que aparecem e são aprendidos pelos sentidos e pela consciência, respectivamente. 
A este, horizonte aparente, corresponde o mundo da nossa experiência comum, onde 
vestígios ou acontecimentos emergem do horizonte profundo e são interpretados pelo 
homem. Contudo, seja qual for o acontecimento que uma vez se atribua ao horizonte 
profundo, jamais viremos a conhecê-lo senão pelos vestígios da sua emergência no 
horizonte aparente. 

Entendamos vestígios ou acontecimentos por signos, e a existência humana que 
apreende os signos, pela sua inerente interpretação, a qual se institui não apenas como um 
modo de conhecimento mas como o modo de ser do homem, e chegamos a conclusão de 
que nos deparamos com uma situação ou um processo semiótico-hermenêutico. Este, por 
sua vez, “descartados métodos tradicionais de investigação” (p. 16), é o méthodos, o 
“prisma interpretativo” (p. 17), utilizado neste livro. 

O discernimento e a perspicácia do ensaio de Eufrasio Prates se aplicam ao assunto 
raro e singular que decidiu explorar, junto à rica e pertinente bibliografia por ele utilizada. 
Ao trabalho abalizado do ensaísta, estão presentes as qualidades requeridas por um 
estudioso do seu porte no seu campo de pesquisa, um acurado senso de pertinência e de 
coerência, além de uma extrema autenticidade no levantar e estruturar os delineamentos 
temáticos fundamentais que compõem o arcabouço do edifício conceitual do trabalho. 

No entanto, Música quântica, com todo o seu embasamento físico ou científico, não 
cede à tentação dos reducionismos cientificistas, logo, a nenhum tipo de fisicalismo, onde a 
linguagem da física constituiria o modelo da investigação filosófica, pelo que ressalta 
categoricamente o autor: “Ele [Charles Peirce] se deu conta, ao estudar o papel da 
linguagem em nossas vidas, que a produção de conhecimentos dependia intrinsecamente 
do processo semiótico, isto é, da dinâmica que envolve a percepção por uma mente que 
jamais tem acesso direto e imediato à realidade, mas sempre aos signos que dela 
percebemos” (p. 15). Quer dizer, o nosso conhecimento do horizonte profundo ou da 
“realidade” só se efetua por meio dos seus “vestígios”, ou seja, dos “signos” que facultam 
à nossa percepção como ser-no-mundo a nossa dimensão comunicacional, como ser-com-
os-outros e como ser-junto--às-coisas, não nos sendo permitido, porém, qualquer acesso a 
uma possível instância primeva.  

Desta forma, o método instituído no ensaio , não é aquele preceituado por Descartes 
e que vai perdurar como referencial metodológico por todo o pensamento moderno, como 
um programa a priori que tem um valor formal por si mesmo e independente de sua 
aplicação.O “prisma interpretativo”, ao contrário do cartesiano, é o método hermenêutico, 
que, lembrando a sua etimologia grega de metá hodós (méthodos), ou seja, “através do 
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caminho”, percurso pelo qual se chega a um determinado fim ou resultado, é uma 
investigação, um procedimento, uma ação ou um processo que se define na sua fusão de 
sujeito e de objeto pelas etapas sucessivas de que consta. Neste processo ou semiose, 
signos são apreendidos e interpretados pela linguagem que a compreensão do homem 
como ser no mundo historicamente então comunica. Ou nas palavras de Eufrasio Prates: 
“percebemos signos cuja interpretação depende profundamente da maneira como 
imaginamos o universo e nele nos inserimos” (p. 15). 

Por conseguinte, o leitor perceberá que “as conexões entre campos supostamente 
distantes e diversos como a música e a física do século XX” (p. 15), deverão ser 
interpretadas pela “linguagem enquanto comunicação, compartilhamento, produção de 
signos e sentidos relacionados ao mundo que ela própria dinamicamente conforma” (p. 15). 

Numa passagem de Verdade e método, Gadamer anuncia: “o ser que pode ser 
compreendido é linguagem”. E de fato, integramo-nos com o mundo e até conosco por 
intermédio da expressão da linguagem, porque a linguagem é o modo integral de ser e 
conhecer. O mundo só é mundo por conformar-se à linguagem, e a linguagem só tem sua 
verdadeira existência porque nela o mundo é representado. 

Mas se ter linguagem é ao mesmo tempo ter um mundo, este mundo não é o universo 
científico. É o mundo que se determina por sentidos e significados, os signos de que fala 
Peirce, e que é concebido por nossa visão de mundo. Nos realizamos como um ser-no-
mundo, pois só há mundo quando há homem e vice-versa. 

A teoria da interpretação, como o modo de ser do homem, que implica todo tipo de 
conhecimento, tem de ser entendida como uma desfundamentação ou como a falta de 
fundamentos últimos da realidade, incontestavelmente no seu aspecto epistemológico ou 
na capacidade do conhecimento humano. E a interpretação hermenêutica é histórica, 
inerente à historicidade do homem e às suas respectivas epocalidades e visões de mundo e 
ao que Thomas Kuhn denomina de paradigma. Aliás, sobre a noção de paradigma, quando 
da sua explanação do referido conceito, o autor de Música Quântica observa: “essa 
circularidade [do paradigma], implícita no raciocínio de Kuhn, não é acidental nem 
viciosa, assemelhando-se às espirais do círculo compreensivo hermenêutico ou da semiose 
peirceana” (p. 17)*. 

Todavia, a falta de fundamento da realidade que se define incontestavelmente no seu 
aspecto epistemológico e que metafisicamente não mais se define num fundamento 
absoluto, não vem negar aquela “liberdade para fundamentar” (Freiheit zum Grunde) , de 
que fala Heidegger. Esta liberdade é para Heidegger um “princípio fundamentante” ou um 
“fundante em liberdade”, um ser in progress de onde procede todo o demais. Deste 
“princípio fundamentante” ou do “horizonte profundo” de que nos fala Eudoro de Sousa, 
vestígios ou acontecimentos, signos, emergem de sua origem originária e originante no 
“horizonte aparente” e são interpretados pela linguagem. 

Mas a linguagem hermenêutica não é binária ou da não-contradição (verdadeiro ou 
falso), é inter-relacional e analógica, interpretação simbólica da unidade, em que 
dimensões formam a organicidade ou a abrangência do todo. É uma unidade em que sua 
totalidade se compõe de dimensões orgânicas ou holonômicas, isto é, interação entre o 
todo e as partes. 

Procurando, pois, conceituar o novo paradigma vigente e, para tal, valendo-se do 
exemplo do holograma, Eufrasio Prates destaca que “ao cortar um pedaço do filme 
holográfico e submetê-lo novamente à iluminação reconstitui-se não uma parte da imagem 
original, como seria de se esperar, mas a imagem inteira. Isto ocorre porque a informação é 
distribuída por toda a área do filme através de padrões de interferência dos feixes de luz” 

                                                
* Conferir as notas 8 e 9 do ensaio (p. 17). 
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(p. 21). E logo a seguir observa: “Propõe [o paradigma holonômico] um modelo 
interpretativo que supera a lógica da não-contradição, companheira do pensamento 
ocidental por mais de dois milênios”. 

No decorrer do ensaio, o leitor perceberá que na sua teoria geral dos signos, Peirce 
estabelece uma relação triádica por categorias, que o filósofo denomina de Primeiridade, 
Segundidade e Terceiridade. Não obstante a extrema complexidade desta semiose, onde se 
dá inclusive a interação gradativa dos signos de maior complexidade para os de menor 
complexidade, e vice-versa, destacam-se como características da Primeiridade (Firstness): 
a originalidade da instância primeva, sem relações espácio-temporais e sem condições 
causais, sem partes definidas, antecedentes ou conseqüentes, em suma, total potencialidade 
ou possibilidade, ou, como diz o próprio filósofo, pura liberdade. 

O leitor poderá perceber também algumas analogias com o pensamento do autor dos 
Collected Papers, num registro filosófico-científico de teor ontológico e epistemológico 
com a nossa atualidade, apontadas por Eufrasio Prates. 

Uma delas se verifica com o físico e filósofo David Bohm, em sua “teoria do 
holomovimento, assim denominada por partir das características globais e integralizantes 
do holograma, [...] onde cada parte contém as informações do todo, ainda que de forma 
menos precisa e detalhada” (p. 57). O universo é considerado, assim, uma vasta rede 
interconectada, que denomina de “ordem implicada” ou “ordem dobrada” (folded order), 
possibilidade indeterminada ou matriz de tudo que se manifesta à nossa percepção, de onde 
os acontecimentos determinados ou “reais”, que compõem a “ordem explicitada” ou 
“ordem desdobrada” (unfolded order), são manifestos ou extraídos em cada momento 
como uma parte do todo. E esse encadeamento ocorre, digamos, de uma forma monádica, 
pois cada evento “real” é relativo aos outros ou, como diria Leibniz, cada mônada constitui 
um espelho representativo de todo o universo, o que parece acontecer também com a 
semiose peirceana, onde cada signo representaria na sua unidade a totalidade. 

E mais, a “pura liberdade”de Peirce assemelha-se ao “princípio fundamentante” de 
Heidegger, que funda todo o demais como um ser in progress. Ou ainda, assinala ao 
“horizonte profundo” de que nos fala Eudoro de Sousa, horizonte de onde vestígios ou 
acontecimentos, signos, emergem no “horizonte aparente” e são interpretados. 

Vale lembrar que o novo paradigma que desponta avalia as coisas e os eventos 
mediante a interpretação, a qual se insere, por sua vez, com a necessidade vital, onde a 
verdade tem de ser “verificada” e manifesta pela linguagem. E que duas das grandes 
orientações da reviravolta lingüística, linguistic turn, do século XX, são a hermenêutica e a 
pragmática, hermeneutic turn e pragmatic turn. 

A interpretação para Gadamer é a efetivação da nossa compreensão existencial, fator 
fundamental para a “fusão de horizontes” proposta pelo autor de Verdade e método, a 
intercalação ou inserção do horizonte de compreensão do outro com o nosso, e vice-versa. 
Já para Peirce, a interpretação, que deixa de ser um ato simplesmente mental e se efetiva na 
esfera do comportamento e da ação, é a resposta habitual e constante que o interprete dá ao 
signo, processo triádico que o autor dos Collected Papers circunscreve entre um signo, seu 
objeto e seu interpretante, exercendo este último a relação entre o primeiro e o segundo 
termo. 

 Dentre as aproximações entre a hermenêutica e a semiótica, o processo 
interpretativo se situa num contexto onto-epistemológico, porquanto a incognoscibilidade 
do ser ou da Primeiridade, só mediante o esforço interpretativo advindo da pré-
compreensão ou da Segundidade, consegue chegar à interpretação efetuada pela 
compreensão e expressa pela linguagem ou pela Terceiridade. 

 Discute-se muito hoje em dia, se o pensamento de Peirce é ou não de caráter 
sistemático, e se o mais importante, o mais característico e valioso, é seu trabalho no 
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campo da lógica ou no da investigação ontológica. Sabemos, sim, que Peirce preferiu 
chamar sua doutrina de pragmaticismo, designando assim uma metodologia, a teoria do 
significado, para distingui-la do pragmatismo propriamente dito, entendido como uma 
concepção metafísica, a teoria da verdade e da realidade. Mas será que o filósofo analisado 
por Eufrasio Prates no seu livro Música quântica não estaria incluindo na sua doutrina, na 
metodologia da teoria do significado, onde tudo virtualmente é signo, ou seja, no seu 
processo de semiose, também toda uma metafísica, com uma teoria da verdade e da 
realidade? 

Quanto a hermenêutica não admitir à linguagem uma função designativa para as 
coisas, o que se opõe, de um modo geral, à instrumentalidade lingüística da teoria do signo, 
¿a irrupção do ser e a revelação do mundo instituída pela linguagem hermenêutica não 
poderia ser resgatada pela originalidade da instância primeva e da pura liberdade da 
Primeiridade peirceana? 

Tudo isto posto, cumpra o livro de Eufrasio Prates o papel a que está destinado no 
limite-liminar do novo paradigma que começa a ser delineado.   

 
Prof. Dr. Fernando Bastos 

Outubro de 2004 
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Prelúdio: parte do Todo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que é verdade 
É facilmente inteligível, 

E, no entanto, ninguém o entende, 
E ninguém o aceita. 

Lao-Tsé 
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HOLO-INTRODUÇÃO 
ou "UM MAPA DESTE LIVRO" 

De fontes as mais diversas, das anciãs às contemporâneas, místicas e científicas, 
poéticas e filosóficas, percebemos signos cuja interpretação depende profundamente da 
maneira como imaginamos o universo e nele nos inserimos. Daí decorre uma miríade de 
linhas conectivas e analógicas de possibilidades tão caleidoscópicas que o cuidado com a 
linguagem deve extrapolar, eventualmente abandonando, a simples consistência formal, 
conceitual e discursiva, ainda típicas na produção científica contemporânea. Gadamer nos 
alerta para o fato de que o método não é suficiente para garantir a verdade. Onde se 
impõem as limitações do método, isto é, quando se transita pelas fronteiras do 
conhecimento, há que se aproximar da verdade através de uma atitude inquisitória e 
questionadora, uma atitude hermenêutica1. 

Assim, a hermenêutica – não apenas enquanto proposta filosófica de interpretação e 
compreensão da realidade, mas também tomada como preocupação semiótica com a 
complexidade da percepção e entendimento humanos – deve fundamentar este processo de 
comunicação com o leitor. Alguns autores criticam a hermenêutica por sua excessiva 
abertura interpretativa, por eles considerada pouco “científica”. Para eles, a multiplicidade 
de sentidos de um texto deve ser abolida através de regras rígidas e o maior problema dos 
“hermeneutas” é o seu esquecimento dos rigorosos métodos positivistas. Não sabemos se 
tais afirmações enraízam-se na má fé ou na ignorância, pois é justamente pelo 
reconhecimento da diversidade interpretativa dos sujeitos, e por considerar tais aspectos 
como inextricavelmente humanos, que a hermenêutica pode enriquecer as formas de 
produção de conhecimento. Assim, ao reconhecer seu papel de sujeito, ela considera e 
exige a participação do leitor naquilo que produz, longe de cair num extremo de abertura 
irrestrita, de libertinagem metodológica, onde cada um interpreta o que quer numa espécie 
de vale-tudo. A linguagem só é linguagem enquanto comunicação, compartilhamento, 
produção de signos e sentidos relacionados ao mundo que ela própria ajuda dinamicamente 
a conformar. 

A crítica aqui promovida quanto aos métodos tradicionais não é nova. Um dos 
maiores pensadores norte-americanos, Charles Peirce, foi um de seus primeiros autores 
ainda no fim do século XIX. Ele se deu conta, ao estudar o papel da linguagem em nossas 
vidas, que a produção de conhecimento dependia intrinsecamente do processo semiótico, 
isto é, da dinâmica que envolve a percepção por uma mente que jamais tem acesso direto e 
imediato à realidade, mas sempre aos signos que dela percebemos. Por essa razão, 
conscientiza-nos de que, a partir de um método que se reconheça limitado por essa 
condição, podemos chegar mais próximos de uma verdade que é dinâmica e continuamente 
transformada2. Esse conceito de verdade, bastante próximo ao de Gadamer e outros 
hermeneutas, baseia-se numa crença aceita por determinada comunidade. 

É por essa razão que inicia-se aqui um metadiálogo, uma conversa sobre o diálogo 
autor-leitor. Nele serão apresentadas algumas crenças, a estrutura da obra, uma rápida 
história paradigmática das artes que objetivam nos guiar pelas teias e tramas de que se 
compõe este livro, explicitando alguns dos pressupostos para melhor interpretá-lo e 
compreendê-lo. 

O desafio a que essa obra se lança é o de descrever, analisar e sintetizar, com 
razoável coerência e fundamentação argumentativa, as conexões entre campos 
supostamente distantes e diversos: a música e a física do século XX. As opções para vencê-
lo certamente seriam numerosas. No entanto, observando de perto as próprias relações a 

                                                
1 Gadamer, Hans-Georg, Truth and Method, 1997, pp. 490-491. 
2 Charles S. Peirce, Philosophical Writings, 1955, pp. 40-41. 
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serem investigadas, é inegável a importância do apelo a outras áreas de conhecimento, 
mais apropriadas para compreender o que se pode chamar de elos paradigmáticos. Essa 
percepção − a de que tais vínculos repousavam sobre a conformação de uma nova visão de 
mundo, herdada de meu grande mestre Koellreutter − foi fundamental para que fossem 
descartados métodos tradicionais de investigação. Obviamente foram dados alguns passos 
metológicos tradicionais, como uma revisão de literatura e a análise descritiva dos objetos 
entre os quais se traçavam aquelas relações – tanto das descobertas da física mecanicista e 
quântica, quanto das obras musicais nas quais busquei identificar parâmetros estéticos 
analógicos. No entanto, o receituário dos métodos epistemológicos ainda se baseia num 
conceito de ciência submetido ao mito da neutralidade e da objetividade, insuficiente para 
tratar de fenômenos complexos com a abrangência aqui requerida. Optei, assim, por uma 
abordagem que procurou abolir alguns dos citados pré-conceitos pois, muitas vezes – e 
segundo teses mais radicais, sempre –, a realidade se manifesta através de paradoxos3 que 
transcendem as limitações da lógica formal e de suas versões positivistas. Uma razão 
ulterior para essa preocupação semiótico-hermenêutica, é o fato de que este é um livro para 
ser compreendido. Muitas questões, por conseguinte, não serão explicadas... 

Mantendo tal preocupação – e partindo de horizontes mais amplos – conceituarei três 
termos fundamentais desta pesquisa: música, paradigma e holonomia. 

O compositor H. J. Koellreutter afirma que música é a “arte que se serve de um 
sistema de signos sonoros, ou seja, linguagem, como meio de expressão”4. Diversamente 
da língua falada − que usa os sons como fonemas, meros suportes de palavras que 
carregam significados − a música trata o som como expressivo em sua primeiridade, em 
sua percepção como qualidade acústica a priori. Forma de expressão baseada em sua 
primeiridade estética, psico-afetiva, emocional, a música sempre fascinou o ser humano 
por seu poder transcendental. Não nos confundamos, portanto, com a perspectiva 
logocêntrica, que pensa analisar música quando meramente trata das palavras organizadas 
numa canção. Este trabalho procura explorar a música como fenômeno que se desenvolve 
desde a percepção acústica até os níveis mais complexos de significação, passando por 
processos de escuta, de busca de referências na memória e interpretação das relações 
percebidas, experiência que pode levar ao conhecimento e inteligência musicais. 

Apontando hipertextualmente o aprofundamento desse conceito no tópico 
“Informação, estética e ideologia” (Cap. III, p. 123), adianto aqui a necessidade de colocar 
em debate, primordialmente, a produção musical experimental5, a qual denominarei 
indiscriminadamente de música de vanguarda ou experimental, haja vista os riscos do 
sentido objetivo do termo contemporâneo. Isto não significa abandonar eventuais 

                                                
3 Paradoxo, não apenas no sentido tradicional do termo, mas também na acepção grega de 

“extra-ordinariedade” (pará-dóxa), isto é, aquilo que é contrário ou transcende a opinião comum, o 
ordinário. 

4 H. J. Koellreutter, Terminologia de uma nova estética da música, 1990, p. 90. 
5 Alguns autores diferenciam, particularmente quando se trata das décadas de sessenta e setenta, a música 

de vanguarda da experimental, identificando com o primeiro termo os compositores estruturalistas, como 
Boulez, Stockhausen, Ligeti, que trabalhavam com a perspectiva de apresentação de suas obras em 
espaços tradicionalmente aceitos para tal (teatros, auditórios, opera houses etc.), enquanto os 
"experimentalistas", como Cage, Brown, Feldman, preferiam abordagens e espaços alternativos. Um dos 
mais importantes definidores do conceito de música experimental, Nyman, dizia que enquanto a 
vanguarda se centrava nas formas e estruturas musicais, num extremo do experimentalismo estavam os 
músicos preocupados com o lado material das sonoridades e no outro, os espiritualistas, produtores de 
uma música reflexiva e quase silenciosa; Cage, ao centro (Michael Nyman, Experimental Music, 1999, 
pp. 10-11). Esta pesquisa abrange todas essas correntes em conjunto, embora se venha a discutir adiante o 
conceito de vanguarda (p. 85) e a relação entre compositor, intérprete e público (p. 123). 
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referências a outras modalidades, tais como a música lúdica ou a funcional. Meu interesse 
maior será a música experimental porque − diversamente da lúdica, que tem por objetivo 
primeiro o entretenimento, e da funcional, cujo fim é o acompanhamento de atividades 
extra-musicais6 − a música experimental visa ao alargamento das fronteiras estéticas 
existentes, explorando novas áreas da cultura e da linguagem, principalmente por meio de 
novos conceitos e teorias, o que a torna o sujeito-objeto ideal para esta empreitada: a busca 
por inter-relações semiósicas entre a música do século XX e a física quântica. A ponte que 
permite identificar conexões entre estes dois campos, é semiótica, constituindo um 
horizonte paradigmático. Só assim é possível perceber o conjunto modelar de idéias que 
orienta nossa comunidade ou sociedade e, a partir dessa referência, estudar o grau de 
relação entre os novos conceitos que emergiram no último século nessas áreas diversas. 

Conceitos radicalmente novos, é evidente, não surgem do vazio, do nada. Sua 
radicalidade repousa justamente em ensejar um novo prisma interpretativo, um novo 
paradigma. Esse termo, que costuma ser traduzido como “modelo”, aparece com um papel 
especial neste livro, pois um novo paradigma pode ser encarado como uma maneira 
radicalmente diferente de se encarar o mundo que nos cerca. Thomas Kuhn, físico 
dedicado à história da ciência desde o início da década de 1950, traz em A Estrutura das 
Revoluções Científicas (1962) um estudo dos padrões de ocorrência das mudanças nos 
modelos filosóficos e pragmáticos de uma determinada comunidade, as revoluções 
paradigmáticas. Naquela obra, Kuhn define paradigma como o conjunto de “realizações 
científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e 
soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência”7. Tratando-se a 
ciência de conhecimento – especializado e metódico, mas a despeito disso um conjunto de 
crenças sobre os fenômenos do universo –, creio que a acepção de Kuhn é abrangente o 
suficiente para o percurso desse estudo sobre o desenvolvimento de novos referenciais de 
criação musical no último século. 

Ora, toda a música de vanguarda pode ser qualificada como experimental à medida 
que apresenta similaridade com a postura crítica e sistemática de estudo e teste do cientista 
em relação ao saber. Dessa forma, os paradigmas acabam por construir, através das 
ciências, os elementos de sustentação dos modelos filosóficos de interpretação do universo, 
ainda que as ciências não devam ser confundidas com o modelo que delas resulta. Um 
paradigma não deve ser visto como uma disciplina ou campo epistemológico, mas como a 
estrutura de auto-organização e de interpretação do relacionamento de um determinado 
corpo conceitual com a realidade. Essa circularidade, implícita no raciocínio de Kuhn, não 
é acidental nem viciosa, assemelhando-se às espirais do círculo compreensivo 

                                                
6 Concordando com as definições de H. J. Koellreutter (Introdução à estética e à composição 

contemporânea, 1983, p. 16), subdivido a arte para fins de análise em três campos não excludentes, quais 
sejam: “Arte Lúdica (de caráter hedonista), Arte Aplicada (funcional, dependente de fatores extra-
musicais) e Arte Experimental (comunicativa, informação de algo novo)”. Vale notar que essa 
classificação pressupõe a eventual co-presença e inter-relação de tais dimensões em qualquer obra 
musical. Assim, reconheço a utilização da música experimental de Ligeti no filme “2001: Uma odisséia 
no espaço” como música funcional que, para alguns, pode também ser fruída como entretenimento. Há 
que se concordar, no entanto, que ela foi criada sob a perspectiva primeira de explorar novas 
possibilidades de linguagem musical. Essas categorias apenas objetivam evidenciar a ênfase dada a uma 
dessas dimensões nos diversos discursos musicais. 

7 Thomas S. Kuhn, A estrutura das revoluções científicas, 1990, p. 13. 
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hermenêutico8 ou da semiose peirceana9. De fato, uma das características de um 
paradigma, principalmente em sua fase de conformação, é criar um novo modelo 
estruturante para uma determinada comunidade, ao tempo em que esta mesma comunidade 
redefine o seu paradigma10. Um paradigma não deve ser encarado como um modelo 
estático e estanque, do qual são retirados conceitos e teses para determinadas aplicações 
pragmáticas. Tampouco o contrário. Ele ganha existência a partir da dinâmica intrínseca ao 
seu constante processo de troca com a sociedade e de relacionamento com a realidade. 

Kuhn discrimina a ocorrência de períodos típicos, tratados a seguir de forma bastante 
simplificada, que se apresentam no desenrolar da história e podem ser úteis na detecção de 
padrões profícuos para as análises que se seguem. Segundo ele, instaurado o primeiro 
paradigma – e depois disso jamais se pode viver sem um – tem-se a fase da ciência 
“normal”, quando a comunidade passa a se orientar sempre por um modelo. Com os 
avanços filosóficos, tecnológicos e o desenvolvimento de instrumental mais refinado, o 
paradigma deixa emergirem suas imperfeições até chegar a uma situação de crise – 
momento propício para a mudança de modelo. A comunidade então se divide na defesa 
daquele que acredita ser o paradigma ideal, gerando o embate revolucionário que deverá 
resolver os impasses originários da crise: seja solucionando seus problemas, seja 
desqualificando-os enquanto tais. Historicamente, o ciclo se fecha com a aceitação de um 
novo paradigma como o modelo de interpretação dos fenômenos universais – primeiro por 
uma elite intelectual, estrato modelador do que ideologicamente se chama de “senso 
comum”, e a seguir pelo restante da sociedade. 

Vale observar que, a despeito das diferenças atuais entre os conceitos de arte e 
ciência − cuja história complexa e não-linear evidencia momentos de extremo afastamento 
e outros de extrema proximidade −, há uma possibilidade bastante plausível de 
correlacionar as revoluções científicas e artísticas, como aqui pretendo. Gianni Vattimo, 
pensador de inclinação hermenêutica e estética, chegou a publicar um artigo intitulado La 
struttura delle rivoluzioni artistiche (A estrutura das revoluções artísticas), obviamente 
inspirado no título do livro de Kuhn, demonstrando a interconceitualidade entre os campos 
da arte e da ciência11. No século XX vivemos uma fase revolucionária: transitamos do 
paradigma cartesiano-newtoniano (o mecanicista, ou da modernidade) para um novo 
paradigma chamado sistêmico, pós-moderno (o que não diz nada além de “depois do 
moderno”), holográfico ou, como prefiro, holonômico, calcado na física quântica e nas 
teorias da relatividade de Einstein, adiante detalhadas no “Capítulo I – Física quântica: 
fundação de uma nova era”. Antes de aprofundar essa discussão, vejamos um pouco mais 

                                                
8 Que em suas fases de pré-compreensão (quando é preciso uma disposição prévia de compreender algo 

como alguma coisa), compreensão (entrada na esfera de sentido) e interpretação (já na esfera do 
simbólico) conjuga uma espiral, já que toda interpretação reestrutura novas projeções antecipadoras e, 
conseqüentemente, pré-compreensivas. Sem querer adentrar searas mais polêmicas nesse momento, vale 
lembrar que a acusação de viciosidade se dá geralmente a partir da visão explicativo-epistemológica, 
restrita à esfera redutora da razão-ratio, puramente intelectiva, menos abrangente que a razão-lógos, 
intelectiva, afetiva e volitiva. Retomarei essa discussão com mais vagar no tópico "O lógos musical" 
(Cap. III, p. 125). 

9 Baseada na geração de signos a partir de signos, de interpretantes que se tornam novos signos, gerando 
cadeias virtualmente infinitas de significação. 

10 Vale notar que essa visão mesma já se encontra embebida num nível de abstração neo-paradigmático, 
evidente na medida em que se preocupa menos com os fatos do que com as relações que esses traçam 
entre si. 

11 Gianni Vattimo, O fim da modernidade: Niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna, 1996, p. 85. 
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de perto o que classifico como “antigo paradigma”12, paradoxalmente o paradigma da 
“modernidade” histórica. 

Como se sabe, a física clássica e o modelo mecanicista fundamentam-se nas teorias 
de Descartes (1596-1650) e Newton (1642-1727). O mundo, segundo esses importantes 
pensadores, seria uma grande máquina composta de partes que funciona sob a égide de leis 
necessárias – válidas a todo e qualquer tempo – e universais – em todo e qualquer lugar. A 
partir de suas obras foi sendo desenvolvido um método analítico que procurava dividir os 
fenômenos da natureza em partes menores, com o objetivo de facilitar e simplificar a sua 
explicação. A esse procedimento – assumido por gerações e gerações de cientistas de todas 
as áreas do saber – denomina-se reducionismo. 

O reducionismo, por se ter revelado eficaz e profícuo − garantindo à ciência a 
posição de destaque que hoje ocupa na sociedade −, com o passar do tempo ganhou cada 
vez mais espaço, tornando-se um dos pilares na construção do positivismo. Já no final do 
século XIX, essa doutrina filosófica largamente disseminada no Ocidente baseia-se na 
redução da complexidade fenomênica do mundo a uma logicidade formal, de caráter 
essencialmente empiricista. 

O próprio René Descartes jamais concordaria com o absolutismo e determinismo 
deduzidos de suas idéias. Sua obra apresenta um lado metafísico estrutural, onde o 
conceito de Deus, a res infinita, desempenha um papel literalmente fundamental – da 
imutabilidade divina seguiam-se as três leis básicas da natureza13. Discordaria também 
daquelas doutrinas positivistas mais radicais o físico inglês Isaac Newton, descrito por seu 
biógrafo John Maynard Keynes como um dos últimos grandes magos, por ser uma pessoa 
profundamente voltada ao lado espiritual e devido ao seu interesse pela astrologia, 
alquimia e ocultismo14. 

Uma das razões para a atual crise do paradigma mecanicista encontra-se na distorção 
da estrutura conceitual de onde proveio. Algumas de suas limitações lhe foram impostas 
por cientistas e filósofos que não puderam ou não quiseram, ao construir seus postulados, 
compreender as raízes metafísicas originais de Descartes e Newton. 

Os fundamentos do paradigma cartesiano-newtoniano, eminentemente metafísicos e 
teológicos, foram ‘esquecidos’, persistindo apenas seus aspectos puramente normativos, 
operacionais e utilitários. Num trocadilho sobre a expressão de Robert Kurz, o que restou 
de toda a complexidade de suas idéias foi um “cartesianismo de caserna”. 

Hoje no mundo ocidental, mas cada vez mais também no Oriente, sentimos os efeitos 
destrutivos da visão positivista e mecanicista, manifestados através da razão instrumental, 
nos mais diversos campos da vida. A interpretação do homem como máquina é matriz de 
uma medicina fragmentária, especialista e parcial, incapaz de enxergar a totalidade do 
organismo e a interdependência fundamental de suas partes, contrariamente ao que aponta 

                                                
12 Expressão colocada entre aspas por se tratar, desafortunadamente, do paradigma ainda dominante em boa 

parte das academias “contemporâneas”. É inegável, no entanto, que se encontra numa profunda crise. 
13 Segundo Gilles-Gaston Granger, na introdução ao vol. XV de Os Pensadores - René Descartes, tais leis 

são: 
 1 - Que toda alteração do estado de movimento de um corpo pressupõe uma causa. 
 2 - Que todo corpo que se move tende a continuar seu movimento em linha reta. Estas duas 

leis constituem o primeiro enunciado preciso do princípio da inércia. 
 3 - Que se um corpo móvel encontra um outro (imóvel) “mais forte” do que ele, nada perde 

de sua quantidade de movimento, mas apenas muda de direção; se encontra um “mais 
fraco”, perde tanto movimento quanto imprime ao outro. 

14 Citado por Stanislav Grof, Além do cérebro: Nascimento, morte e transcendência em psicoterapia, 1985, 
p. 13. 



 20 

por exemplo Marilyn Ferguson, ao defender uma concepção holística de medicina15. Na 
psicologia temos majoritariamente a visão dualista que separa a res cogitans (mente) da res 
extensa (corpo), tratando especificamente os males da primeira com vistas a manter em 
condições de produtividade econômica a segunda, o homem-maquínico. A economia, em 
sua busca auto-justificante por uma postura metodológica “científica” e portanto 
mecanicista, tem estado sujeita a uma profunda crise conceitual. Seus modelos nunca 
foram tão desacreditados como na atualidade. A arte presente nos meios de comunicação 
não foge à regra: reproduz massiva e comercialmente os padrões cristalizados da sociedade 
a que se dirige, realimentando uma visão setorizada, parcial e incompleta da realidade. 
Assim ocorre com várias outras ciências que, por acreditarem que o todo não passa da 
somatória de suas partes, têm gerado uma realidade mostruosa: uma colcha de retalhos 
ineficiente para aproximar-nos das raízes de nossos principais problemas, quanto mais para 
apontar possíveis soluções. 

Administração sistêmica de recursos, globalização da economia, substituição das 
fronteiras geográficas por fronteiras digitais com as redes mundiais de comunicação de 
dados – todos estes “novos” conceitos tornam-se mais habituais a cada dia. Entretanto, 
sustentam e convivem com uma organização política, econômica, social e cultural do 
passado. Este imbroglio, como vimos com Kuhn, caracteriza os períodos de transição 
paradigmática.  

Nesta realidade o avanço tecnológico tem sido, como é de praxe na história da 
humanidade, canalizado para fins bélicos e de manutenção do poder. Existem, é claro, em 
praticamente todas as áreas do saber, profissionais engajados tanto na crítica do modelo 
mecanicista quanto na pesquisa, aplicação e disseminação de novas formas para tratar 
esses velhos problemas. Muitos exemplos dessa nova abordagem começaram a aparecer no 
final do séc. XX, como n’O ponto de mutação de Capra (1982), n’A conspiração 
aquariana de Ferguson (1992) e em literatura semelhante em diversos campos. É sob o 
pano de fundo de uma profunda crise mundial que surgem alternativas para levar a 
sociedade um passo além: um novo paradigma de reintegração, chamado de holográfico, 
holístico ou holonômico.  

O prefixo “holo” – do grego hólos – significa inteiro, completo, total. Ele é a base de 
construção das palavras acima mencionadas, mas também de um termo que se torna a cada 
dia mais coloquial: holismo. Assim como ocorreu o sucateamento da visão de mundo 
cartesiana, pela banalização e mau uso, o holismo comumente tem sido entendido como 
uma espécie de doutrina ou religião que prega misticamente, e até dogmaticamente em 
certos casos, a chegada da "nova era". Embora autores respeitabilíssimos usem o termo 
num sentido mais preciso e específico – e ainda que haja um certo parentesco entre essa 
“nova era” e o que chamamos “novo paradigma” – é crescente a sua descaracterização pela 
abordagem capitalista, que vem tornando-o uma nova moda, um novo produto para o 
consumo, um novo veio de lucratividade que melhor se chamaria de “holisticismo”. O que 
não é de se admirar, haja vista a capacidade burguesa de capitalizar absolutamente tudo. 
Feito esse alerta – e sob risco de encontrar daqui a algum tempo um refrigerante 
“holo-cola” ou um sanduíche “holo-donalds” na próxima esquina – uma preocupação 
semiótico-hermenêutica mostra-se fundamental em cada momento de nossa relação com o 
mundo16. Caso contrário, estaremos impossibilitados de aprofundar o processo crítico de 
conscientização da realidade. Procede neste ponto chamar a atenção para o grande perigo 

                                                
15 Marilyn Ferguson, A conspiração aquariana, 1992, pp. 233-235. 
16 Para minha surpresa, algum tempo depois de ter escrito o texto acima, deparei-me com uma ciberloja na 

Internet (www.holoshop.com) onde estão à venda holo-pirulitos, em meio a brincos, pingentes, óculos, 
cartões, relógios e retratos holográficos. 
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das distorções, que podem despontar no “holismo de caserna” como o fizeram no passado 
quanto ao “cartesianismo”. 

Para melhor conceituar este novo paradigma, vejamos o que é um holograma e o 
porquê de seu uso como uma das principais referências a esse modelo. Simplificadamente 
pode-se dizer que o holograma é uma “fotografia tridimensional”. Na verdade, ele 
reproduz através de um feixe de luz dividido em dois – normalmente um raio laser – uma 
imagem tridimensional assustadoramente realista, apresentando características espaciais de 
profundidade e permitindo a visão de quase todos os ângulos do objeto original. O 
holograma tem sido utilizado como metáfora para as bases de uma nova visão de mundo, 
por apresentar algumas características bastante especiais e incomuns. Uma delas é a 
altíssima quantidade de informação que ele pode registrar, superando em muito os atuais 
meios de armazenamento magnético, como os discos rígidos de computador e os discos 
laser. Outra delas é o efeito de paralaxe mantido pela imagem holográfica, que lhe aumenta 
o realismo quando o observador se move ao seu redor. Entretanto, a principal característica 
é que ao cortar um pedaço do filme holográfico e submetê-lo novamente à iluminação 
reconstitui-se não uma parte da imagem original, como seria de se esperar, mas a imagem 
inteira. Isto ocorre porque a informação é distribuída por toda a área do filme através de 
padrões de interferência dos feixes de luz.  

O biólogo Lyall Watson17 dá uma boa descrição do fenômeno holográfico: 
 Se você deixar cair um seixo num tanque, ele produzirá uma série de 
ondas regulares que se dirigirão para fora em círculos concêntricos. Deixe 
cair dois seixos idênticos dentro do tanque em pontos diferentes e você 
obterá dois conjuntos de ondas semelhantes, que se moverão um em 
direção ao outro. Onde as ondas se encontrarem, haverá interferência 
entre elas. Se a crista de uma atingir a crista da outra, elas trabalharão em 
conjunto e produzirão uma onda reforçada cuja altura é duas vezes maior 
que a de qualquer uma delas. Se a crista de uma coincidir com o vale da 
outra, elas se cancelarão e produzirão uma zona isolada de água tranqüila. 
Na verdade, ocorrerão todas as possíveis combinações das duas, e o 
resultado final é uma complexa distribuição de ondulações conhecida 
como padrão de interferência. As ondas luminosas comportam-se 
exatamente da mesma maneira. O mais puro tipo de luz disponível a nós 
é aquele produzido por um laser, que emite um feixe no qual todas as 
ondas são de uma mesma freqüência, como aquelas que seriam 
produzidas por um seixo ideal num tanque perfeito. Quando dois feixes 
de laser se tocam, eles produzem um padrão de interferência de 
ondulações luminosas e escuras que pode ser gravado numa chapa 
fotográfica. E se um dos feixes, em vez de vir diretamente do laser, 
refletir-se primeiro num objeto como, por exemplo, um rosto humano, o 
padrão resultante será de fato muito complexo, mas ainda pode ser 
gravado. Essa gravação será um holograma do rosto. 

O que acontece ao iluminar pedaços cada vez menores desse filme é que as imagens 
ficarão a cada corte menos detalhadas. Ainda assim, se vê a reprodução da imagem inteira 
do objeto holo(foto)grafado. 

Embora o primeiro holograma só tenha sido realizado na segunda metade do 
século XX, sua idéia original foi concebida pelo filósofo e matemático Leibniz ainda no 
início do século XVIII. No projeto de realização da holografia, o cientista Dennis Gabor 

                                                
17 Citado por Ken Wilber et alii, O paradigma holográfico e outros paradoxos,1982, pp. 22-23. 
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fez uso das conversões de Fourier – tipo de cálculo matemático que objetiva converter 
quaisquer padrões, mesmo complexos, em linguagem ondulatória simples. Com elas Gabor 
conseguia transformar a imagem complexa de um objeto em padrões de interferência − 
passíveis de gravação num pedaço de filme − e a partir deste reconstruir a imagem 
completamente. 

É justamente por propor uma visão mais integral dos fenômenos e se preocupar 
profundamente com suas interconexões, locais e não-locais, que ao novo paradigma em 
construção no último século denomina-se holográfico. Muitos cientistas e pesquisadores 
têm abraçado esse modelo por permitir a superação de obstáculos decorrentes das 
metodologias reducionista e mecanicista, ainda largamente em voga nesse início do séc. 
XXI. Porém, faço uma ressalva à metáfora do holograma para o novo paradigma: devido a 
limitações técnicas que só foram superadas na ficção científica18, o holograma ainda é uma 
imagem estática, em contraposição à natureza intrinsecamente dinâmica que hoje se faz do 
universo19. O termo holonômico, isto é, à “maneira” (nómos) do “todo” (hólos), cunhado 
pelo físico David Bohm, parece mais apropriado para aplicação ao paradigma insurgente. 
Por indicar aquilo que tem a forma ou função do todo, escapa da estaticidade conceitual e 
limites tridimensionais do holograma. 

O paradigma holonômico configura-se como uma nova proposta de leitura da 
realidade. Baseado em aquisições de diversas ciências, mas especialmente na física 
quântica, revoluciona muitos conhecimentos solidamente inculcados em nossa sociedade. 
Propõe um modelo interpretativo que supera a lógica da não-contradição, companheira do 
pensamento ocidental por mais de dois milênios. Coloca a probabilidade em primeiro 
plano, ao constatar nossa incapacidade de previsão absoluta sobre os fenômenos, como 
provado pelo tão falado e tão pouco compreendido princípio da incerteza de Heisenberg, 
que prometo retomar no Cap. I (p. 53). Comprova a impossibilidade da não-interferência 
do observador sobre o objeto ou processo observado. Mostra que a parte referencia o todo 
e que, após seu tratamento, é indispensável a reconstrução do que foi artificialmente 
fragmentado. Demolindo postulados tomados como verdades apodíticas, científicas e 
absolutas, chama a atenção para os relacionamentos em detrimento dos objetos. Assim, 
tendo delineado alguns conceitos e pressupostos dessa pesquisa transdisciplinar, segue-se 
um mapa holográfico do Música Quântica. A partir dele o leitor terá em mãos a 
possibilidade de acessar os pontos de seu interesse, além de poder mais facilmente navegar 
pelo livro de forma não-linear. 

                                                
18 O time de pesquisa em ótica da Universidade do Arizona, liderado pelo Dr. Nasser Peyghambarian, 

apresentou em 2010 os primeiros resultados de uma técnica dinâmica de projeção holográfica 
(http://www.sciencedaily.com/releases/2010/11/101103141527.htm), planejada para uso em 
teleconferências. 

19 Esse postulado não é novo, tomado isoladamente. O próprio Descartes localizava a constituição real do 
mundo no binômio matéria-movimento (O Mundo). Podemos retornar às teorias de vários filósofos pré-
socráticos que optam pela fluidez universal, como por exemplo Anaximandro ou Heráclito, onde a phýsis 
ou o lógos, respectivamente, é o todo originário e originante, de onde tudo emerge e para onde tudo 
retorna. 
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CAMINHOS (PRETENSAMENTE) FECUNDOS 
Um método mais flexível exige mais responsabilidade em seu manuseio. Peirce 

afirmava, já no século XIX, que a semiótica aplicada metodicamente deveria estar 
submetida à ética. A busca do summum bonum, por sua vez, deveria apelar à estética, 
ciência não da beleza, mas do admirável, como já expus mais detalhadamente em outro 
livro20. Essa consciência me solicitou, a priori, organizar a investigação das relações entre 
a nova música e a física contemporânea segundo uma lógica pragmática: que função os 
resultados encontrados poderiam desempenhar num mundo imerso numa disputa 
paradigmática revolucionária? 

Embora eu pressuponha a inexistência de respostas definitivas, pela natureza 
intrinsecamente dinâmica da realidade, apontar algumas alternativas de reflexão e de 
criação – que já têm sido experimentadas ao longo do último século – poderá abrir 
caminhos fecundos à descoberta dos principais conceitos que orientam a instauração e 
fortalecimento de um novo paradigma na música e na sociedade. Essa é a trilha que 
convido o leitor a percorrer em minha companhia neste trabalho. Pretendo, ao final, ter 
mapeado algumas das mais importantes facetas do inter-relacionamento música-física 
quântica e do novo paradigma de onde emergem e ao mesmo tempo conformam. 

Já que falo de nossa caminhada, caro leitor, vale a pena detalhar como idealmente o 
pensei. Imaginei três tipos gerais de leitores: músicos, físicos e “leigos”. Para buscar uma 
compreensão ampla da obra, nas passagens mais complexas imagino um não-músico e 
não-físico lendo o texto. Minha pretensão é de que as opções de organização do texto 
facilitem a compreensão do todo, sem obrigar os músicos e físicos, por exemplo a passar 
por explicações, para eles óbvias, em suas áreas de conhecimento. Por isso, mantive notas 
de rodapé para esclarecimentos técnicos e comentários paralelos ao texto, geralmente 
destinados a matar uma curiosidade, explanar um conceito ou indicar uma obra ou fonte de 
maiores detalhes sobre determinado assunto. Deve ser possível, a princípio, ler o livro 
inteiro sem recorrer a elas, compreendendo seus principais argumentos. As citações e 
paráfrases aparecerão no curso do texto, na quantidade mínima necessária para legitimar 
proposições e apoiar argumentos, garantindo também o respeito à propriedade de idéias, 
pois foram removidas todas aquelas destinadas a demonstrar à banca julgadora uma 
pressuposta erudição. 

Minha intenção é facilitar a leitura para aqueles cujo interesse é o conhecimento 
genérico do assunto, a leitura não-linear, sem impedir o leitor “acadêmico-científico” de 
acompanhar e conferir as importantes fontes utilizadas ou realizar a tradicional leitura 
linear (talvez não tão linear como alguns gostariam, na medida em que o texto foi 
modulado em assuntos inter-relacionados, mas “relativamente” independentes). 

Assim, esse texto-trama terá por linhas mestras a história da arte e sua estética 
(principalmente nesta introdução, em “Crise, arte e um novo paradigma”, a partir da p. 27), 
a física (“Capítulo I – Física quântica: fundação de uma nova era”, p. 39), as principais 
correntes estético-musicais do séc. XX (“Capítulo II - Gênese de uma nova estética 
musical”, p. 63) e a questão comunicacional frente às perspectivas da música nova 
(“Capítulo III - Música Quântica: o problema comunicacional”, p. 122). Finalizo o trabalho 
com algumas questões ideológicas, no “Poslúdio - Todo das Partes” (p. 136), que não 
tencionam substituir as possíveis conclusões do leitor, sujeito ativo nessa construção 
necessariamente incompleta e imprecisa. 

Como o leitor pode perceber, tem por diante uma rede de hipertextos que podem ser 
degustados separadamente − seja no tempo, seja no espaço − em diferentes graus de não-

                                                
20 Eufrasio Prates, Passeio-relâmpago pelas idéias estéticas ocidentais, 1999, pp. 46-47. 
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linearidade. Esta parte-do-todo, em si, pretende-se um mapa dos nós do conjunto, como 
qualquer parte de um holograma. Vale ainda enfatizar que o preenchimento das entrelinhas 
dessa trama e, eventualmente, de linhas de primeira magnitude não concebidas, pressupõe 
a participação ativa do leitor, que receberá uma série de referências para suas próprias 
pesquisas e experiências − sobretudo quanto à audição das obras musicais citadas, 
enriquecendo o processo de compreensão. 

Embora seja um projeto de ampla abrangência, não preciso dizer que o maior 
aprofundamento se dará nas matérias de cunho musical, área de minha especialidade 
acadêmica e profissional. Entretanto, em vista do caráter imperativo de uma análise mais 
integral, não me furtarei à passagem por outras áreas importantes para o trabalho. 

Por ser a transdisciplinaridade, notada na abordagem acima proposta, uma 
característica marcante do novo paradigma − e antes que eu me arrisque em incursões pelas 
demais áreas − finalizo esse prelúdio com algumas observações da física, da psicologia e 
da sociologia sobre as relações entre arte e ciência. 

David Bohm, um dos físicos mais bem sucedidos no estabelecimento de uma teoria 
com abrangência suficiente para integrar os mais paradoxais resultados dos experimentos 
no âmbito subatômico – a teoria do holomovimento –, afirma que se o místico, o cientista, 
o artista e o filósofo se empenhassem num diálogo, poderiam realmente produzir algo que 
se poderia chamar de pensamento “superior”. Vai ainda mais longe: segundo ele esses 
homens “juntos podem fazer algo que nunca conseguiriam obter separadamente”21. 

Fritjof Capra, físico engajado em pesquisas similares às de Bohm – a teoria bootstrap 
de Geoffrey Chew – e um dos mais bem sucedidos semeadores do paradigma holonômico, 
defende que “a nova visão da realidade [...] baseia-se na consciência do estado de inter-
relação e interdependência essencial de todos os fenômenos – físicos, biológicos, 
psicológicos, sociais e culturais”22. 

Na sociedade ocidental contemporânea existe um grande preconceito com respeito à 
posição e à função do artista. A visão reducionista, inegável e infelizmente majoritária 
nesta virada de século, leva à interpretação da arte como elemento supérfluo, de puro 
entretenimento. As burocracias pseudo-socialistas, muito conscientes de seu poder 
ideológico, sempre tentaram controlá-la. O capitalismo a tornou mais um produto, de 
exploração econômica e ideológica. Embora sejam freqüentes as manifestações de artistas 
criticando tais desvios, Bohm e Capra apontam modos mais conseqüentes de superar estas 
dificuldades: a criação de uma nova consciência da realidade e a integração das 
diversidades, constituindo assim um novo paradigma. Neste trabalho, depois de situar 
estética e historicamente a música do início do século XX, apontarei algumas perspectivas 
já experimentadas neste sentido ("A vanguarda do pós-guerra: um salto quântico", p. 85).  

Stanislav Grof, um dos grandes expoentes da psicologia contemporânea, crítico das 
limitações da abordagem individualista-mecanicista e criador da International 
Transpersonal Association, traz em seu livro Além do Cérebro as seguintes passagens: 

Para usar a música como catalisador de experiências profundas na auto-
exploração, é essencial abandonar o modo ocidental de ouvi-la: a atenção 
disciplinada e intelectualizada à música de concerto, a irrelevância do 
input acústico característico da música ligeira (muzak) e o fundo musical 
de festas, tanto quanto o estilo dinâmico, elementar e extrovertido de 
concertos de rock. [...] Utilizada da maneira acima (transcendendo a 
racionalidade), a música torna-se um meio poderoso de induzir estados 

                                                
21 David Bohm, “O físico e o místico: é possível o diálogo entre eles?” in O paradigma holográfico e outros 

paradoxos, 1982, p. 197. 
22 Fritjof Capra, O ponto de mutação, 1982, p. 259, grifo meu. 
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invulgares da consciência que podem ser usados independentemente ou 
combinados com outras técnicas23. 
Na terapia holotrópica [...] o já poderoso efeito da hiperventilação é 
intensificado pelo uso de música evocativa e outras tecnologias de som; 
[...] esses dois métodos potenciam-se mutuamente até alcançarem o que 
é, sem dúvida, o meio mais dramático de mudança da consciência, com 
exceção das drogas psicodélicas24. 

Ainda no primeiro capítulo daquela obra, intitulado A natureza da realidade: o 
alvorecer de um novo paradigma, Grof confirma que: 

a fragmentação conceitual do mundo, característica da ciência 
mecanicista, tende a criar um estado de séria desarmonia e tem 
conseqüências perigosas. Inclina-se não só a dividir o que é indivisível, 
mas também a unir o que não pode ser unido, e a criar estruturas 
artificiais como grupos nacionais, econômicos, religiosos e políticos. [...] 
O resultado inevitável é crise emocional, econômica, política e 
ecológica25. 

Grof, em termos diferentes de Bohm e Capra, reafirma a necessidade de integrar o 
que se encontra artificialmente dividido, mencionando os graves riscos que a postura 
reducionista e mecanicista implica. É interessante notar que, ao propor sua terapia 
holotrópica – por princípio preocupada com a integração –, Grof sugere que os meios 
naturais mais eficientes na transformação de estados de consciência são a hiperventilação e 
a música (relacionados, grosso modo, ao físico e ao mental respectivamente). Antes porém, 
faz uma importante ressalva: a maneira ocidental de ouvir música é ineficaz para a 
elevação da consciência a estados invulgares.  

Veremos, principalmente no decorrer do Capítulo II - Gênese de uma nova estética 
musical (p. 63) e Capítulo III - Música Quântica: o problema comunicacional (p. 122), que 
a música de vanguarda tem também exigido novos meios de audição. Além disso, lá 
discutirei como as primeiras tentativas de superação da harmonia tradicional26 pela música 
expressionista resulta numa aridez insatisfatória e os meandros percorridos até que a 
música do pós-guerra finalmente estabelecesse novos padrões de organização e 
estruturação. Ao se fazer uma análise cuidadosa dos movimentos musicais no Ocidente da 
segunda metade do século XX, fica evidenciada a tendência dos compositores ao apelo por 
uma percepção “além do racional” para o contato pleno com suas obras. Esse é um dos 
motivos pelos quais nossos músicos experimentalistas tanto se têm interessado pelos meios 
de audição e vivência musical do Oriente. 

Michael Lindfield, ex-membro da Fundação Findhorn – comunidade espiritual 
situada ao norte da Escócia – formado em psicologia organizacional, educação holística e 
agricultura orgânica, diz o seguinte em seu livro A Dança da Mutação sobre a magia do 
som: 

tudo é formado pela vibração e, portanto, todas as coisas e todos os seres 
do Universo estão ligados por uma ressonância, uma ponte vibratória que 

                                                
23 Stanislav Grof, Além do cérebro: Nascimento, morte e transcendência em psicoterapia, 1985, p. 279-280, 

grifo meu. 
24 Idem, p. 280. 
25 Idem, p. 58. 
26 Forma de estruturação musical, desenvolvida entre a Renascença e o Romantismo, onde os grupos de 

sons simultâneos (acordes) são tomados como unidades, sujeitos a regras de encadeamento e causadores 
de sensações de repouso/tensão. Para uma definição mais detalhada vide nota de rodapé na p. 64. 
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permite que nos comuniquemos intimamente com qualquer coisa com 
que possamos estabelecer um relacionamento harmonioso27. 

Falando do som de um ponto de vista psico-acústico, Lindfield explicita a 
responsabilidade de todo aquele que faz uso da matéria sonora. Ao declarar que “tudo é 
vibração”, reflete no nível macrofísico as mais recentes constatações da física das 
partículas. A busca pela harmonia e consciência da íntima conexão entre os seres do 
universo, remete a um dos fios condutores deste trabalho: a filosofia perene ou sabedoria 
eterna. Tratarei da contextualização da música de vanguarda sob essa perspectiva e da 
preocupação dos compositores com algumas questões que transcendem as esferas do físico, 
do biológico e do psicológico. 

Boaventura de Sousa Santos, um dos sociólogos contemporâneos mais argutos e 
produtivos da língua portuguesa, vai constatar que “estamos a entrar numa fase de crise 
paradigmática, e portanto, de transição entre paradigmas epistemológicos, sociais, políticos 
e culturais”. Continua, afirmando “que não basta continuar a criticar o paradigma ainda 
dominante, o que, aliás, está feito já à saciedade. É necessário, além disso, definir o 
paradigma emergente”28. 

Mantidas as devidas proporções, este trabalho se coloca como auxiliar na definição 
de alguns parâmetros fundamentais para a construção, no campo da arte musical, de uma 
visão de mundo aberta à emergência de um novo paradigma. Pretende-se um instrumento 
suportado numa razão oniabrangente − intelectiva, afetiva e volitiva −, aqui nominada 
transracionalidade, que nas mãos dos criadores, intérpretes e ouvintes musicais 
potencialize a instauração das novas formas de produção de sentido, de novos modelos 
semióticos, de modo a superar as inúmeras limitações da visão mecanicista-racionalista de 
mundo. Cada um desses partícipes do fazer musical, segundo essa nova visão, é ator tão 
importante quanto os demais. A música depende, necessariamente, da tríplice instauração 
do artista que cria, do artista que interpreta recriando e do artista que, na audição, 
reconstrói uma nova obra, integrados todos na mesma semiose. 

Só o artista integral, integrado, íntegro, pode levar a cabo uma missão de tão 
profundas implicações, qual seja participar no salto “quântico” da consciência planetária 
(“O Salto Quântico de um Elétron chamado Terra” e “Além-horizonte: símbolo do mundo 
quântico”, p. 141). É uma tarefa tão desafiadora quanto indispensável, quando percebida 
em toda sua abrangência. Porém, proporcionalmente gratificante e transcendente. 

                                                
27 Michael Lindfield, A dança da mutação: Uma abordagem ecológica e espiritual para transformação, 

1992, p. 58. 
28 Boaventura de Sousa Santos, Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade, 1995, p. 322, 

grifo meu. 
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CRISE, ARTE E UM NOVO PARADIGMA 
Ainda que se questione a premissa de que nos encontramos em meio a uma crise de 

caráter essencial, o que procurarei evidenciar ao descrever as radicais mudanças ocorridas 
no mundo da física (“Um novo paradigma”, p. 60), é inegável a disputa nas mais diversas 
áreas do conhecimento entre visões de mundo bastante divergentes. Se tal disputa 
ocorresse apenas coincidentemente e não se vinculasse ao que Thomas Kuhn conceitua 
como uma revolução científica, seria inviável ordená-las segundo uma série básica de 
princípios fundamentais, como se verá a seguir.  

Se em busca de certo preciosismo fossem detalhadamente elencadas as diferenças 
entre as árvores do que se denomina holismo, visão sistêmica, holonomia, complexidade 
etc., dificilmente atingiríamos um nível de afastamento que nos impedisse de ver que suas 
raízes − sejam elas antropológicas, sociológicas, filosóficas ou semióticas − vão encontrar 
no caudal da física quântico-relativística a fonte originária de suas seivas vitais. Assim 
como, por mais que estejamos todos submetidos à propaganda capitalista “neo”-liberal, 
dificilmente nos deixaríamos cegar às evidências da gravidade da situação planetária.  

Convivem, simultaneamente, extremas fome e riqueza, avanço tecnológico e 
destruição ambiental, comunicação e incomunicação, evidenciando os antagonismos 
típicos de um momento de crise e de passagem. Robert Kurz, numa análise da “derrocada 
do socialismo de caserna”, afirma que a interpretação dessa crise começou enganosamente 
a situá-la como crise do terceiro mundo e a seguir, ainda incorretamente, como crise do 
modelo socialista. Segundo ele,  

essa interpretação errônea da crise, isto é, a incapacidade de reconhecer 
sua verdadeira extensão global e de decifrar sua lógica interna, deve-se, 
evidentemente, ao fato de que todos os modelos de interpretação ainda 
apresentam eles mesmos a forma-mercadoria, sendo impossível 
reconhecer através deles a crise do sistema produtor de mercadorias29. 

Defendendo uma revolução que transcenda os limites históricos das propostas do 
passado − isto é, não mais uma revolução classista que se constitua pela forma-mercadoria 
e à ela se submeta − Kurz a chama de “revolução de fato”. Para chegar a ela “teria primeiro 
que se formar um movimento de supressão, como força social, e isso é apenas possível por 
meio da consciência”30. Só uma nova concepção de mundo pode fundamentar essa 
passagem, transpondo o círculo vicioso interno da concepção capitalista. 

A caracterização de tal transição como uma mudança paradigmática foi tomada como 
pressuposto para validar a tese de que transformações aparentemente independentes em 
diversas áreas de conhecimento, da física à música, teriam um fundo comum, o que se 
confirmou com transparência “cartesiana” em meus estudos e análises descritos a partir da 
p. 63. Isso permite agora inverter essa lógica, tentando compreender como a tentativa 
contemporânea de construção de uma nova visão e concepção de mundo, resulta da 
necessidade de superar um modelo esgotado e impotente para dar solução à situação de 
crise por que passa a humanidade. Por esse motivo, como uma prévia resumida e 
generalizante à abordagem do século XX que se segue, na física e na estética musical, 
proponho-me utilizar uma lente paradigmática para classificar em amplas linhas o 
desenrolar de nossa história, desembocando em questões que a arte experimental tem 
tratado ao longo do século. Tratando-se esse texto de uma construção teórica reticular, 
facilmente se poderá perceber a inter-relação entre essa prévia e a apresentação da física 

                                                
29 Robert Kurz, O colapso da modernização: Da derrocada do socialismo de caserna à crise da economia 

mundial, 1993, p. 227. 
30 Idem, p. 233. 
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quântica no primeiro capítulo, para a seguir retornar a tais questões (nos capítulos II e III) 
armados de uma bagagem conceitual quântico-paradigmática. 

ARTE E PARADIGMAS 
Tal qual a filosofia, a arte de vanguarda em sua função primeira deve descobrir e 

revelar ao ser humano as novas idéias do tempo em que vive – ainda que seu instrumental 
seja outro – interceptando e dando vida que transcenda a lógica utilitária social, ou seja, 
vida estética, a partes materiais tomadas do mundo. Guarda, portanto, uma relação de 
compromisso com a trans-formação da cultura e, por conseguinte, da sociedade na qual se 
insere. A estética, enquanto investigador do espaço criado pela percepção, pelo sensível e 
particularmente pela obra de arte, é aqui encarada como teoria hermenêutico-semiótica à 
qual cabe interpretar e sintetizar essas novas idéias a partir da obra de arte e para uso da 
criação artística. Num processo dinâmico que transita multidirecional e inter-
relacionalmente pelas esferas da realidade dos objetos, de sua percepção e de sua 
interpretação simbólica, essa estética faz mais do que apenas valorar e criticar a produção 
artística. Trata-se, sem descartar outras dimensões, de uma ferramenta de valor apriorístico 
– que interpreta o passado –, producional – que engendra o presente – e prospectivo – que 
projeta o futuro –, indispensável ao artista mais consciente e, conseqüentemente, 
experimentalista. 

Dito de outra forma, a estética não é considerada um luxo característico daqueles que 
têm o ócio ou a beleza ideal por ofício, ou tampouco de estudo exclusivo dos profissionais 
filósofos, críticos ou historiadores da arte, mas a ciência normativa que coloca o 
sentimento do admirável como orientador da ética e da ação pragmática, como afirma 
Peirce31. Sua necessidade baseia-se na impossibilidade de se produzir “arte conseqüente”, 
isto é, que transponha os limites e imposições da indústria capitalista da cultura, 
desconhecendo suas implicações e conexões com a história, o cotidiano, o presente, a 
consciência, a sociedade32. Destarte, analisar esteticamente a história da evolução da 
poética, relacionada aos diversos modelos filosófico-paradigmáticos por que já passamos, 
poderá permitir uma visão mais transparente de sua atualidade quadridimensional. 

Costuma-se ver através da história – mais técnica do que esteticamente, é preciso 
notar – o desenrolar da arte por inúmeros momentos de transformação, desde a pintura 
rupestre do homem das cavernas, passando pela arquitetura e pintura egípcias, classicismo 
grego, arte cristã primitiva, medieval, românica, gótica, renascentista, pelo barroco, 
classicismo e romantismo, até chegar ao “complicado” século XX. Essa visão dista da 
realidade o bastante para que, de modo crítico, evidencie-se que o seu desenvolvimento 
não ocorre de forma progressista, contínua e constante, nem as revoluções de forma 
sempre condensada, pontual e bombástica, como a literatura em geral pode fazer crer. Esta 
análise sintética, que pretende transcender o excessivo detalhamento, tem por meta chegar 
a um nível de abstração tal que permita inter-relacionar processos de profundas 
transformações sociais e mudanças estruturais nas formas do fazer artístico. Meu objetivo 
aqui é desenhar um panorama geral de alguns destes períodos históricos, fundamentais 
para situar numa perspectiva paradigmática a arte de um novo momento que já começou. 

A partir do fundo estético multifacetado da história da arte, mais especificamente a 
do Ocidente, percebo um processo de desenvolvimento – não-linear, mas elíptico, 
espiralado, não-evolutivo – no qual passamos de uma arte mítico-serviçal (funcional e 
dependente) para outra apenas interdependente em relação a fenômenos outros da 

                                                
31 Charles S. Peirce, Semiótica, 1995, pp. 201-209. 
32 Essa questão será discutida do ponto de vista musical adiante no tópico “Uma questão estético-

ideológico-musical” (p. 129). 
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sociedade. Em seu atual estágio, parece buscar primordialmente revelar a necessidade de 
aprofundamento de uma visão crítica e ecosófica, do uso de valores e critérios 
democrático-participativos e da busca pela elevação do nível planetário de consciência. 

A análise destes ciclos historiológicos da arte se inicia nos primórdios 
antropológicos, a partir da postura mítica do homem em relação à natureza e à produção 
artística. O homem pré-histórico, ao que tudo indica, pinta o bisão na parede da caverna 
com o intuito de aprisionar-lhe a alma e assim garantir a caça. Tal crença primeva (e não 
primitiva, termo que pode apresentar um certo caráter pejorativo) não deixa de ser uma 
“filosofia” pré-filosófica, descrevendo portanto implicações estéticas tais como as relações 
simbólicas, semióticas33. O mesmo ocorre com a arte egípcia, que se volta primordialmente 
aos ritos funerais. Também a arte da antigüidade grega, inobstante admiráveis avanços 
técnicos formais e estruturais, apresenta ainda forte subordinação ao ritualismo religioso. O 
teatro, a dança e a música servem de acompanhamento às festas e procissões religiosas, 
quando não estão presentes nas próprias orgeones e thiasoi (casas de culto), dirigidos pelos 
technitai (artistas dionisíacos)34. 

Com o cisma Ocidente-Oriente e a expansão do império católico romano, a partir do 
século IV dC, a vertente ocidental da arte sofre em seu movimento uma relativa suspensão, 
dividida entre períodos de maior ou menor estagnação. A política de uniformização e 
massificação imposta pela igreja católica romana não poderia deixar de influenciar também 
a cultura e a arte, grandes meios de divulgação ideológica35. Na música de então, temos a 
forçada padronização do canto no culto religioso. É um exagero chamar esse período de 
quase um milênio de “idade das trevas”, mas indubitavelmente tratou-se de um momento 
de certa aridez intelectual na maioria das manifestações culturais das quais se tem 
conhecimento, ainda que se leve em conta a possível repressão e destruição da arte 
“herege”. 

Durante o longo período acima descrito, que vai do paleolítico até o final da idade 
média – baseados numa simplificação talvez excessiva para alguns, mas que objetiva 
abstrair as bases filosóficas ao ponto de gerar uma qualificação mais ampla e genérica – 
classificamos o paradigma da humanidade como linear. Nesse modelo de mundo, 
monádico, teleológico e teológico, a divindade é tudo, fonte e destino de sentimentos, 
ações e pensamentos. Obviamente ocorrem, em alguns momentos mais que em outros, 
processos de transformação na sociedade, como é o caso da revolução agrícola. Isto, 
porém, sem tocar na centralidade das arraigadas estruturas da concepção mítica e do 
sistema teísta. Podemos chamar este paradigma de unidimensional, por basear-se numa 
visão de mundo onde a vida está voltada para a divindade – seja mono ou politeísta – e o 
papel do ser humano como agente da história encontra-se profundamente alienado. Ele é o 
modelo responsável por uma sociedade basicamente escravagista, onde só têm direitos os 
poucos homens ligados à casta eclesiástica dominante e seus braços políticos. Tais estratos 
dominantes fazem uso de seu poder “divino” para manter esta estrutura, condenando como 
hereges todos aqueles que se manifestem pela mudança. Esse é um dos motivos pelo qual o 
paradigma unidimensional é o de maior longevidade na história da humanidade. O 
dogmatismo e fundamentalismo religiosos estão ainda hoje presentes, como resquícios 
dessa mundividência unidimensional. 

                                                
33 Embora a ciência dos signos seja relativamente nova, estes (os signos) são uma pré-condição ao 

surgimento do homo sapiens. De forma teórica, já se encontra no Crátilo (Sobre a justeza dos nomes) de 
Platão a preocupação em definir o signo (Nöth, 1995: 29-30). 

34 Paul Petit, A civilização helenística, 1987, cap. III. 
35 Gerald Abraham, The concise Oxford history of music, 1985, pp. 57-59. 
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É interessante, a esta altura, esclarecer que as transformações históricas dificilmente 
coincidem temporalmente em todas as áreas, como nos induzem a maioria dos livros e o 
ensino formal. Enquanto processos dinâmicos, tais mudanças ocorrem em diferentes 
andamentos nos diversos círculos de conhecimento e nas práticas sociais. Contudo, é 
possível levantar as relações ideológicas e filosóficas de fundo que guiaram as principais 
mudanças de paradigma na história para, desta forma, organizá-las e apreendê-las como 
movimentos sócio-globais. Só assim torna-se viável obter uma visão panorâmica mais 
aproximada da realidade histórica determinada por tais movimentos e, a partir dela, fazer 
uma avaliação crítica do momento atual e suas perspectivas. 

Voltando à idade média, é apenas em torno do século XI que o paradigma 
unidimensional começa a entrar em crise, permitindo ser criticado e substituído36. Ocorre 
então uma polarização de conceitos com o surgimento do elemento “terra”. O dualismo 
abala o antigo modelo e faz germinar um novo paradigma: o bidimensional. Esse lado 
telúrico, embrionário no pensamento de alguns gênios greco-antigos isolados, desperta o 
ser humano para a relevância do planeta, do ambiente que habita, o que resultaria pouco 
mais tarde na “febre” das navegações de pesquisa37 e na famosa época das colonizações 
eufemisticamente denominadas “descobrimentos”. É também a partir desta transformação 
que o modelo astronômico ptolomaico torna-se insatisfatório e insuficiente para explicar e 
predizer, com acuidade à altura dos instrumentos de medição da época, os movimentos dos 
corpos celestes. Todavia, só viria a ser substituído pelo modelo copernicano no princípio 
do século XVI.  

A transição de paradigma é habitualmente um processo lento, onde convivem lado a 
lado dois ou mais modos de interpretar a realidade. Disto não se pode, no entanto, deduzir 
a inexistência de choques e disputas, imaginando um consenso emerso de inegáveis provas 
experimentais. Ao contrário, é justamente aí que as divergências entre os modelos se 
acirram. Durante algum tempo podem conviver vários modelos parciais, candidatos a 
substituir o vigente, que acabam por se interpenetrar e trocar conceitos até que o antigo 
seja vencido pela maior abrangência e eficácia do novo na compreensão dos fenômenos. A 
esse processo de insurgência e instauração paradigmática segue-se a absorção sócio-
cultural dos novos conceitos por ele trazidos – normalmente de forma paulatina.  

Na música do período gótico – depois de um processo de desenvolvimento que 
passou pelo órgano paralelo38, e pelo gemel anglo-saxão, todos eles em movimentos 
paralelos e lineares – temos o surgimento da composição por vozes no contraponto39, com 
a Ars Nova do compositor Philippe de Vitry. Esse modo de compor, também chamado 
polifonia, tem o seu apogeu com as obras de Guillaume de Machaut, Palestrina, Orlando di 
Lassus e Josquin des Préz, entre outros, em meados do século XIV40. Podemos perceber o 

                                                
36 Vale aqui lembrar Marcuse que, extremando uma crítica à sociedade capitalista atual, acusa-a por sua 

unidimensionalidade. 
37 Já no início do século XI, o argonauta Leif Ericson teria feito uma viagem marítima à América do Norte 

(Janson, 1989: 360). 
38 “O (livro) Musica enchiriadis, em torno dos (anos) 900, dá as orientações sobre como cantar uma canção 

em paralelo, abaixo ou acima, em (intervalos de) quarta, quinta ou oitava, ou combinações consonantes 
destes intervalos. Mas do ponto de vista dos ouvintes, o cantar em paralelo produz uma série de 
sonoridades bastante ressonantes a partir de uma única melodia - a melodia original da canção” (Crocker, 
1986: 60). A partir do canto gregoriano em uníssono as vozes foram sendo divididas e agrupadas para 
cantar a mesma melodia em alturas diferentes, como no exemplo de órganum paralelo em quintas. Vale 
notar como, até os dias de hoje, se encontra esse tipo de canto paralelo (em intervalos de terças e sextas, 
geralmente) na música sertaneja e na música folclórica de diversas regiões do Brasil e do mundo. 

39 Do latim punctus cuntra punctus: método de composição onde as vozes se desenvolvem com melodias 
diferentes, criando uma sensação auditiva de plano, de bidimensionalidade. 

40 R. L. Crocker, A history of musical style, 1986, p. 121. 
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dualismo na contraposição não apenas das vozes, mas também dos intervalos consonantes 
e dissonantes41, além da estruturação de formas típicas desse período, baseadas em duas 
partes contrastantes42. O paradigma bidimensional pode ser percebido com clareza na 
crença de que o mundo é um plano finito, terminando em abismos. Esse período histórico é 
muito mais curto que o anterior, tendo perdurado apenas até o princípio do século XV. A 
própria categorização dualista perdura e permeia o paradigma cartesiano-newtoniano, que 
tratarei a seguir, servindo de pilar em sua construção. 

A curta duração do segundo paradigma não decorre apenas do desvio do poder 
anteriormente concentrado na “divindade” dos governos instituídos para as mãos da 
monarquia feudalista. Decorre também da aceleração tecnológica e epistemológica, que 
têm como principais variáveis o resgate e acúmulo de informação. Não se deve, entretanto, 
num julgamento apressado, confundir conhecimento e sabedoria – o que sustentaria as 
hipóteses da visão de história como progresso e evolução, aqui questionadas. Tivessem 
aqueles dois conceitos o mesmo significado, e o avanço técnico teria resultado em melhor 
e mais justa divisão da produção social, o que efetivamente não ocorreu até o presente. 

O período gótico traz em sua estética o germe de uma acentuada transformação da 
arte em sua relação com a sociedade. Acentuada porque, se havia sido até então 
subserviente e mediata em relação à religião e ao mito, nesse momento começa a incluir o 
homem-indivíduo como parte significativa dos processos e resultados da criação. Nessa 
interação de transformação entre arte e sociedade é importante lembrar a queda do 
feudalismo, o crescimento das cidades e do comércio e o nascimento da burguesia 
enquanto classe. Com ela nasce também o conceito de concorrência e “livre mercado”, 
base do liberalismo e seus desdobramentos. A obra de arte passa a ser produzida por 
encomenda de ricos comerciantes, ganhando o artista “um pouco mais” de liberdade. O 
clero continua sendo um de seus maiores consumidores, mas deixa de ser seu exclusivo 
ditador, podendo-se assim enxergar um lado positivo de abertura criativa na produção de 
arte. 

Vai assim crescendo, em paralelo com a expansão da sociedade burguesa européia, a 
importância do indivíduo na criação artística – na obra de arte, o que se reflete na aquisição 
do senso tridimensional: na pintura temos o surgimento da perspectiva e na música a 
tonalidade, fruto da adição de uma terceira coordenada acrescida ao sistema anterior. A 
tonalidade se pode definir como a “profundidade” advinda das relações horizontais-
contrapontísticas e verticais-harmônicas43. Ela cria um referencial de repouso que permite 
a exploração da tensão causada pelo afastamento e aproximação desse centro, gerando a 
dinâmica do tônus – daí o termo tonalidade. 

A instauração do paradigma tridimensional vai se dar na renascença – especialmente 
nos séculos XV e XVI – que assim autodenominou-se por buscar a recuperação dos 
cânones greco-clássicos44. Segundo os próprios renascentistas, tais cânones haviam sido 
soterrados pela invasão bárbara dos godos-góticos, donde também nomearam o período 
que os antecedeu como Gótico. Daí por diante o movimento iluminista vai redundar na era 
das revoluções burguesas do século XVIII, onde a razão intelectiva, mais tarde 

                                                
41 Idem, p. 99. 
42 Idem, pp. 106 e 140. 
43 A harmonia tonal pode ser entendida como um sistema onde um acorde - uma superposição de 3 ou mais 

sons - assume a posição de centro de referência ao qual se relacionam outros acordes, causando a 
sensação de maior ou menor tensão até o retorno a esse centro (repouso). A música composta sob tal 
sistema ganha um senso de profundidade, já que se relacionam a direcionalidade melódica, a 
contraposição de vozes em diferentes direções e movimentos e, principalmente, a relação traçada entre os 
grupos de sons simultâneos (acordes). 

44 Peter Murray e Linda Murray, The art of Renaissence, 1989, p. 7. 
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recrudescida pelo positivismo que a torna instrumental, ascende à significativa posição 
mantida nos círculos de poder até os dias de hoje. 

A aceleração no desenrolar dos fatos sociais aumenta sensivelmente neste período, o 
que vai se tornar uma constante até os dias de hoje. São dignos de nota o desenvolvimento 
das ciências formais, da filosofia e da arte, especialmente das pesquisas arqueológicas e 
filológicas que resgatam importantes patrimônios da história da humanidade. 

Creio que do renascimento ao romantismo do século XIX temos um único período de 
instituição e cristalização do paradigma tridimensional, que em seu antropocentrismo vai 
até o extremo de tornar o homem seu próprio prisioneiro. A revolução industrial, iniciada 
ao final do século XVIII, marca uma série de grandes alterações nas formas de organização 
social, que irão bradar pela superação do individualismo. O operariado passa a compor um 
crescente e significativo estrato da sociedade, gerando novas relações na superestrutura, 
evidentemente conflituosas, às quais vão se dedicar grande parte dos pensadores, cientistas 
e artistas de então. Naquele momento, a estética começa a ganhar corpo próprio – 
superando a condição inferior, já que não-racional, de “teoria do belo”, que lhe reservou o 
período clássico de Baumgarten, seu criador oficial – e passa a encetar pesquisas mais 
autônomas, tomando uma conotação claramente político-ideológica. 

Uma tese bem interessante é a de que, após a experiência de um paradigma apoiado 
no saber “científico”, chegamos ao momento de criar um modelo filosófico que se nutra 
em bases estéticas, tanto quanto a filosofia da arte bebe nas fontes “científicas” – física, 
genética, cibernética, informática e muitas outras. Guattari, por exemplo, declara que “a 
potência estética de sentir, embora igual em direito às outras – potências de pensar 
filosoficamente, de conhecer cientificamente, de agir politicamente –, talvez esteja em vias 
de ocupar uma posição privilegiada no seio dos Agenciamentos coletivos de enunciação de 
nossa época”45. Confirma, deste modo, o acerto do diagrama das ciências de Charles 
Peirce, construído na virada do século XIX para o XX, no qual a lógica submete-se à ética 
e esta, por seu turno, à estética, como já mencionado. 

O crescimento produtivo – tanto absoluto quanto per capta –, proveniente do avanço 
tecnológico e da automação industrial dos meios de produção, concentra-se nas mãos da 
minoritária classe burguesa, processo que continua a se aprofundar até os dias de hoje. O 
desenvolvimento acelerado na tecnologia é o único responsável pela não-decadência plena 
do nível material de sobrevivência. Comparado aos regimes escravagistas, monárquicos, 
feudalistas ou clericais, o regime burguês não se mostra menos injusto. Por esse motivo, às 
propostas libertárias de Marx e Engels vão se juntar várias correntes artísticas, ainda que 
nem sempre de modo explícito. Como afirma Hobsbawn: 

O futuro pertencia ao socialismo - a ‘música do futuro’ (Zukunftsmusik) 
de Wagner tinha uma dimensão sócio-política consciente, na qual mesmo 
revolucionários políticos de esquerda pensavam em discernir elementos 
socialistas que hoje escapam à maioria de nós. [...] Em suma, antes do 
início do novo século não havia uma separação generalizada entre 
‘modernidade’ política e artística46. 

Essa tendência se fortalece após as revoluções socialistas russas de 1905 e 1917. O 
quarto elemento a se combinar à divindade, à terra e ao homem nada mais é que o coletivo, 
nos levando a um paradigma quadridimensional, ainda em fase de instauração no último 
século. É de fundamental importância detalhar o desenvolvimento desse paradigma, já que 
ele vem convivendo de longa data com o cartesiano-newtoniano, há mais tempo ainda um 
modelo insuficiente para analisar a complexidade atual. Isto será feito no início do segundo 

                                                
45 Félix Guattari, Caosmose: Um novo paradigma estético, 1992, p. 130. 
46 E. J. Hobsbawm, A era dos impérios, 1988, pp. 318-319. 
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capítulo (p. 39), considerando a importância da física para sua emergência. No entanto, os 
parágrafos que seguem procuram sintetizar como ele surge e instaura uma nova dimensão 
aos paradigmas anteriores. 

A pedra angular desse início de transição encotra-se nas teorias da relatividade de 
Einstein, a restrita ou especial em 1905, a geral em 191647, mas principalmente na física 
quântica. As duas teorias einsteinianas propuseram uma drástica revolução em nossa visão 
de mundo, ainda que mantivessem como base filosófica alguns postulados mecanicistas. 
Como se pode ver em Landau e Rumer: 

A descoberta da relatividade do tempo originou no homem uma profunda 
transformação na sua compreensão da natureza. Esta descoberta é uma 
das maiores vitórias do pensamento humano sobre a rotina das idéias 
formadas durante séculos e só pode ser comparada com a revolução de 
conceitos que se deu após a descoberta da esfericidade da Terra48. 

Segundo essa nova visão, a quarta dimensão – o tempo e o contínuo criado por sua 
conjunção às três coordenadas espaciais – desvela e recria parâmetros de percepção onde 
as relações e sua dinâmica passam a ser fundamentais, mais relevantes que os objetos. É 
interessante notar que movimentos pictóricos como o cubismo e o surrealismo, tidos em 
princípio como opostos, têm por base essa preocupação com um novo conceito de tempo. 
Já a música, por tratar-se de um tipo de arte cujos fenômenos se apresentam à percepção 
numa organização temporal, e portanto – numa primeira análise – linear, demorou um 
pouco mais a absorver e refletir os novos parâmetros quadridimensionais. 

Se por um lado a proximidade histórica desse momento nos auxilia com informações 
de maior qualidade e quantidade, por outro dificulta a realização das generalizações que 
objetivam mostrar a construção de um novo e radical modo de vida. Ao leitor que ainda 
não se convenceu da emergência dessa nova visão, peço a suspensão temporária de seus 
pré-conceitos paradigmáticos. Se é pedir muito, peço apenas a auto-aplicação da dúvida 
cartesiana. Bastará isso para que, a partir de evidências difíceis de negar nos próprios 
termos mecanicistas, sejam desconstruídas certas crenças tidas como verdades positivas até 
hoje, o que ficará mais claro no Capítulo I – Física quântica: fundação de uma nova era (p. 
39).  

Para concluir esse rápido passeio pela história dos paradigmas e de suas relações com 
a arte, não poderia deixar de mencionar alguns recentes acontecimentos que, por terem 
sido analisados de maneira deturpada e tendenciosa pela imprensa ocidental, podem ter 
deixado a impressão de que a proposta coletivista é coisa do passado: trata-se da queda do 
muro de Berlim e da divisão da URSS-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estas 
análises, feitas pela grande imprensa ideologicamente afinada com o capitalismo, 
confundem o fim de uma batalha com o fim da guerra. A sociedade coletivista – seja 
defendida pelo viés que for – parece-me ser a única alternativa viável para a superação da 
crise por que passamos. É sabido que a produção mundial de alimentos supera em muito a 
necessidade de consumo planetário. Ainda assim milhões morrem de fome a cada ano49. 
Os muros que caem e as nações que se tornam independentes não anunciam a derrota da 
proposta coletivista, como afirmam. Confundir o fim do “socialismo de caserna” 

                                                
47 É curioso notar a proximidade entre as datas de divulgação das teorias de Einstein e as duas revoluções 

socialistas soviéticas. 
48 L. D.Landau & Iu. B. Rumer, Teoria da relatividade, 1986, p. 69. 
49 “O gasto global com atividades militares em todo mundo é de cerca de um milhão de dólares por minuto. 

E isto acontece num mundo em que 500 milhões de pessoas sofrem de desnutrição grave, 800 milhões são 
analfabetas, 1.500 milhões carecem de cuidados médicos, 750.000 morrem mensalmente devido a 
enfermidades provocadas pela insalubridade da água, 250 milhões de crianças menores de 14 anos não 
dispõem de escolas” (Correio da Unesco citado por Pierre Weil, A revolução silenciosa,1991, p. 26). 



 34 

mencionado por Kurz com o abandono da demanda por justiça social é um erro crasso, se 
não uma arma ideológico-burguesa, como creio. Aqueles momentos históricos são fatos 
importantes para que se faça a crítica da experiência socialista, razão pela qual não a 
invalidam. Deveriam estes arautos, isto sim, anunciar o fim das fronteiras entre os seres 
humanos, a consciência global e a integração que são propostas como fundamentos éticos 
e estéticos deste novo paradigma. 

É por essa razão, pelas lentas mas significativas mudanças paradigmáticas, que penso 
estar hoje em curso a reaproximação entre as civilizações ocidental e oriental. Ciências 
tidas por racionalistas – supostamente formais, “frias” e lógicas, como a física – têm 
chegado a conclusões muito semelhantes às da filosofia e do milenar misticismo oriental. 
Heisenberg diz que “a grande contribuição científica em termos de Física teórica que nos 
chegou do Japão desde a última guerra pode ser um indício de uma certa relação entre as 
idéias filosóficas presentes na tradição do Extremo oriente e a substância filosófica da 
teoria quântica”50. Capra também defendia essa correlação ao perceber que “os conceitos 
da Física moderna oferecem, não raro, surpreendentes paralelos face às idéias expressas 
nas filosofias religiosas do Extremo Oriente”51. Realidades estanques e aparentemente 
opostas começam a se reencontrar. Se a globalização é um processo perverso por suas 
características puramente econômicas, isso não invalida − ao contrário, reforça − o 
processo citado de aproximação respeitosa, de redescoberta mútua, mais adequadamente 
classificável pelo termo mundialização52. 

Apresenta-se a nós, ao adentrar um novo milênio, a fascinante perspectiva da 
formação de uma cultura realmente mundial. Uma cultura integrada e integrante, que 
respeite as diversidades regionais – coisa que a mídia capitalista quase nunca faz – sem 
perder de vista o que todos temos em comum: a humanidade. É um salto de qualidade – 
quântico – na história do planeta e, por sua dependência de acúmulo de energia, 
extremamente difícil de realizar. É, por isso e ao mesmo tempo, tão ou mais indispensável 
para superar a cruel realidade em que vivemos. Para tanto, é preciso trabalhar criticamente 
com a elevação dos níveis de consciência, seja na política, nas ciências técnicas, na arte, na 
filosofia, no dia-a-dia, enfim, em tudo o que produzirmos – seja onde o sol nasce, seja onde 
se põe. 

ALGUNS (DOS) PROBLEMAS DA ARTE EXPERIMENTAL 
Após esse rápido passeio pela estética e história da arte sob a perspectiva 

paradigmática, saltarei para outra região do “holomapa” que nos introduzirá na 
configuração da estética contemporânea por meio de sua problematização. Estes problemas 
nos são colocados basicamente por uma realidade sócio-cultural consumista, onde a 
aparente independência entre ciência, cultura, arte e entretenimento nos afasta 
definitivamente da montagem do quebra-cabeças holonômico. Dentre esses problemas, 
destaco as dificuldades de divulgação e exposição de obras, as conseqüentes dificuldades 
de sobrevivência do artista, a aceleração tecnológica e filosófica – aumentando a distância 
entre a vanguarda e o ser humano comum – e o massacre deste ser por uma mídia  
alienante. 

Constata-se freqüentemente dois posicionamentos extremos com os quais o artista da 
vanguarda experimental se coloca perante os problemas acima citados. Um deles é 
assumido por aquele que abraça alguns padrões já instaurados e portanto acadêmicos, 
visando aumentar – ainda que nem tanto quanto desejasse – sua inserção nos meios de 

                                                
50 Fritjof Capra, O tao da física, 1975, p. 202. 
51 Idem, p. 21. 
52 Vide "O fim do cisma: globalização ou mundialização?", p. 137. 
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comunicação sociais. Nessa categoria pode-se incluir as correntes do jazz experimental, a 
música minimalista e, fazendo um uso não-adorniano do termo “arte de vanguarda”, a 
música new age. Há que se considerar, no entanto, que uma diversidade muito grande de 
autores tem sido rotulada sob esses títulos. O outro posicionamento é daquele que se diz 
engajado no futuro da música: possivelmente iludido com a posteridade, produzindo quase 
exclusivamente para si, argumentando deixar a trilha aberta para que outros, certamente 
menos geniais, o sigam e dirigindo-se inevitavelmente ao isolamento. 

Embora em primeira análise pareçam diametralmente opostas, ambas as posturas têm 
obtido resultados semelhantes: nenhuma explora plenamente o seu potencial de processar 
mudanças qualitativas na sociedade a que se dirige. Ainda que pareça uma visão 
pessimista, basta conferir qualquer estatística (percentual de espaço ocupado na mídia, 
números de distribuição de gravações, dados qualitativos de consumo, participação 
cotidiana desse tipo de obra na vida cotidiana etc.). Esta visão, infelizmente, é a que mais 
se aproxima da realidade e sua conscientização é conditio sine qua non para qualquer 
avanço significativo. Ainda que esse fenômeno não seja exclusivo de nossa época, jamais o 
distanciamento entre vanguarda e sociedade atingiu um nível tão profundo, resultante de 
óbvias razões políticas. 

A arte de vanguarda, considerada em qualquer época e por isso sua denominação, 
nunca foi largamente consumida pelas camadas populares, à parte a apresentação de ciclos 
históricos de maior ou menor proximidade e inserção social53. São de fato raros os artistas 
inovadores que tenham sobrevivido sem dificuldades econômicas – ainda mais se se fizer 
exceção aos que viveram às custas do clero, do estado ou do mecenato privado –, realidade 
que perdura até os dias de hoje. E quando supera a barreira de seu período histórico de 
criação, seu futuro relativo, a obra dos grandes criadores críticos e inovadores da 
linguagem artística acaba por vir a público totalmente descontextualizada, chegando à 
desfiguração, como por exemplo o uso contemporâneo de clássicos de Bach, Mozart e 
Beethoven em propagandas comerciais. Classifico esse tipo de uso como um desvio 
funcional, porque à obra de arte experimental – na acepção mencionada anteriormente – 
cabe, em primeiro lugar, desvelar o novo enquanto ainda o é. Não proponho de forma 
alguma a descartabilidade da arte ou a negação do caráter atemporal de algumas obras. 
Apenas privilegio o seu caráter ativo, dialógico, de transformador sócio-cultural, de arte 
presentificada e presentificadora. As obras capitais antigas que perpetuam sua existência 
até hoje são justamente as que apresentaram as características acima, quando foram 
criadas. Essas, e somente elas, transpõem os muros e a poeira balsâmica dos museus, 
mantendo-se vivas em sua relação semiótica triádica com um fruidor ativo e com as novas 
imagens por ele interpretadas, isto é, recriadas. 

Aparentemente, esses problemas dizem respeito apenas ao artista diretamente 
responsável pela criação artística: o pintor, o escultor, o compositor. É um engano, 
proveniente da visão fragmentária a que fomos habituados. No fundo o autor, o intérprete e 
o público partilham relações interdependentes que só o novo paradigma consegue abstrair 
com maior clareza. Nas artes plásticas, o intérprete e o público se interseccionam, se con-
fundem. No teatro e no cinema, a platéia interpreta a interpretação do ator, que deriva da 
interpretação do texto e da interpretação que lhe dá o diretor. Isso tudo sem considerar o 
relevante papel do cenário, da trilha e da iluminação (ou fotografia) nesse complexo 
processo semiótico. Na música, não raro, autor e intérprete são o mesmo. Ainda assim, 
podemos acrescentar as possibilidades de obras meta-interpretadas por regentes que 

                                                
53 É preciso considerar que a definição de vanguarda, por si só, já enseja um estar adiante da maioria, mas 

não tão distante que não seja conhecida. Detalharei um pouco mais essa questão em “A vanguarda do 
pós-guerra: um salto quântico” (p. 85). 
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dirigem a interpretação dos músicos, antes que sejam interpretados pela audiência. Se a 
dicotomia mecanicista reserva papéis bem determinados a cada um deles, ocorre o oposto 
do ponto de vista holonômico: a co-autoria de qualquer intérprete – o ator, o diretor, o 
cenógrafo, o fotógrafo, o regente, o músico, o público – os tornam elementos igualmente 
ativos na práxis estética que é a realização artística. O dualismo ativo-passivo (artista-
público) deixa de caracterizar-se como o meio de apreciação artística para dar lugar a uma 
vivência menos racionalista da obra de arte. A participação psico-afetiva – não 
completamente extinta no antigo paradigma, mas relegada ao plano “inferiorizado” do 
gosto – pode tornar-se uma força de equilíbrio ao lado das tendências organizativas da 
razão intelectiva, formando um conjunto capaz de interpretar criativamente as impressões 
recebidas pelos sentidos. Essa é uma forma de transcender a categorização estanque a que 
nos temos submetido – um tipo comum de alienação – e, ao quebrar com o mito do artista 
como único criador, percebendo-o como cidadão comum que é, aproximar esse criador de 
seu público também indispensavelmente criativo. 

Não se pode esquecer, contudo, que o distanciamento entre a produção artística e a 
maioria da população não é acidental ou gratuito. Resulta do interesse das classes 
dominantes – e aqui falamos historicamente de todas elas, das mais antigas às atuais – em 
manter as demais classes afastadas do que porventura possa torná-las uma ameaça à 
manutenção do poder, como por exemplo permitir-lhes qualquer avanço em sua visão 
crítica e conseqüentemente em seu nível de consciência. Tal prática pode ser encontrada 
mesmo em nações que se dizem socialistas: sob o discurso da necessidade de controle dos 
meios de divulgação de massa – segundo seus comitês centrais, para evitar a propaganda 
contra-revolucionária – acabam por oprimir e censurar o estrato artístico de sua sociedade, 
dentre outros desvios. Nunca é demais repetir o quão imprescindível é superar a visão-
mercadoria da sociedade, essencialmente dualista. 

As elites dominantes, óbvio, não se preocupam apenas com a arte. Suas prioridades 
encontram-se em controlar pontos cruciais da vida social, tais como as áreas de educação, 
saúde, sexualidade e alimentação. Nem por isso descuidam desse poderoso meio de 
comunicação e expressão que é a obra de arte. A capacidade da mídia, sempre 
organicamente vinculada ao establishment, em manipular e distorcer a informação –
 patrimônio sempre de maior valor – não pode ser subestimada. Tomemos por exemplo o 
movimento hippie da geração peace & love dos anos 1960. A despeito de seus talvez 
momentâneos avanços político-sociais enquanto movimento coletivo, deixou como marca 
característica o escapismo das drogas e a promiscuidade sexual, óbvio desvirtuamento de 
suas propostas estética, ética, política e ecológica originais. 

Ao produzir tal análise, creio ser preferível assumir uma postura suscetível de crítica 
por sua aparência conspirativa, a correr os riscos que implica uma avaliação política 
ingênua e, portanto, alienada. O aprofundamento na conscientização das características 
injustas do atual sistema de estratificação social, ao contrário, pode permitir sua superação. 

Concluo assim, que a correlação desequilibrada de forças na atual organização da 
sociedade põe em risco a sobrevivência do homem – mas particularmente do artista e de 
outros segmentos politicamente estratégicos, como professores e comunicadores –, 
forçando-o a adaptar-se ideologicamente a ela ou ver-se forçado a reduzir sua dedicação à 
poética, para sobreviver por outros meios. 

Por um outro prisma, o público – pela inacessibilidade à informação ou pela 
deseducação familiar, “religiosa” e escolar – encontra-se inapto a tirar proveito substancial 
da arte do passado, talvez mais que da arte contemporânea, muito embora a freqüência de 
eventos (mostras, concertos, exposições) envolvendo obras tradicionais nos leve a crer no 
oposto. Esta inaptidão decorre do desconhecimento da origem histórica da obra – o 
contexto original de sua criação – o que impede ou, na melhor das hipóteses, reduz muito a 
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percepção do caráter imanente da arte de outras épocas. Restaria então uma outra 
dimensão: seu caráter transcendente. Esse, de presença um tanto mais rara, possibilitaria a 
fruição das obras que sobreviveram aos tempos, caso a sociedade não se encontrasse tão 
mergulhada numa visão materialista – resultante do positivismo – ou dogmática – fruto da 
maioria das doutrinas políticas e religiosas, se é que se pode separá-las. Como não 
bastasse, ignora as idéias de seu presente, seus avanços e descobertas, vivendo num estado 
inercial quase-catatônico. Nessa realidade atingimos o triste paradoxo onde “sucesso é 
fracasso”, como costumava dizer Koellreutter, embora a recíproca nem sempre seja 
verdadeira.  

Parte da responsabilidade pelo imobilismo e estagnação, há que se reconhecer, é da 
própria população, em geral comodamente recostada em sua própria miséria. A 
importância em reconhecer que a revolução deve começar em nossas menores atitudes – no 
cotidiano, no lar e no trabalho – resgata, para uma proximidade quase assustadora com o 
real, o potencial de cada célula-indivíduo-fractal na reformulação do holo-organismo 
social. Essa conscientização, entretanto, parece demandar esforços hercúleos. As 
populações mais carentes passam fome, mas possuem seu aparelho televisor. Pannis et 
circensis: quanto menos pão, tanto mais circo. A alienação desse cada vez maior estrato 
social, no entanto, não exime o artista experimental de sua missão, nem a minimiza. É 
justamente aí que sua atuação ganha maior importância e potencial revolucionário, na 
medida em que as menores pedras podem ser capazes de iniciar uma avalanche 
reorganizadora.  

O processo de conscientização acima descrito – como qualquer tomada de 
consciência, diga-se de passagem – ocorre a partir de uma disposição inicial do próprio 
sujeito e não como imposição exclusiva do ambiente externo. Evidentemente o tecido 
social pressente os movimentos que se dão a sua volta. Pontos de ação tendem a aglutinar 
forças que se potencializam mutuamente: focos de preocupação social, de atividade ética, 
estética, política e ecológica, têm se mostrado capazes de alterar o ambiente tão física e 
mentalmente poluído onde vivemos. O planeta como um todo, no entanto, ainda se 
encontra imerso em energias violentas, individualistas e negativas, demandando esforço 
ímpar no sentido da disseminação desses focos de consciência – pelo menos até que se 
torne uma corrente maior e irresistível de transformação. 

Se a visão de mundo proposta por um novo paradigma emergisse com mais 
freqüência – aliada a uma indispensável práxis coerente – estaríamos nos dirigindo mais 
rapidamente a uma estética comprometida com o bem-estar coletivo, sem que isso 
necessariamente tivesse que se traduzir numa atitude panfletária. Aliás, parece que boa 
parte da arte denominada engajada constitui-se sobre bases contraditórias: fala de 
revolução, estruturando-se de forma tradicional. Não se trata aqui de um paradoxo, onde os 
contrários se complementariam, transcendendo a lógica positivista. Na verdade é resultado 
do desequilíbrio criado pela subestimação do público, combinado à superestimação de um 
conteúdo textual. Não nos esqueçamos que a pseudo-dicotomia entre forma e conteúdo, 
especialmente em se tratando de arte, é fruto de uma abordagem estanque e fragmentada 
típica do pensamento mecanicista. Como dizia Marcuse, “na obra de arte, a forma torna-se 
conteúdo e vice-versa”54. 

As críticas e questionamentos até aqui realizados revestem-se de um caráter 
puramente introdutório, delineador e indicativo. Os pontos e questões aqui debatidos serão 
aprofundados no “Capítulo III - Música Quântica: o problema comunicacional” (p. 122), 
após a passagem pela análise da produção estético-musical do século XX (p. 63). Ao 
propor, logo de início, essa interconexão textural entre eles, preparamo-nos para iluminar 

                                                
54 Herbert Marcuse, A dimensão estética, 1977, p. 50. 
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uma parte importante do holograma quântico, a que detalha melhor a história e os 
paradigmas da física, a fim de clarear alguns de seus pontos axiais e evidenciar as idéias 
mais importantes nesse campo. 



Capítulo I – Física quântica: fundação de uma nova era 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... nosso espírito defende-se ferozmente contra idéia de que o 
caminho para uma melhor compreensão  

nos obrigue a sair do intuível ... 
Werner Heisenberg 

 

Apogeu & queda da era tridimensional 

Alguns leitores podem ter estranhado a proposta deste livro: buscar relações entre 
áreas tão “diferentes” como a música e a física. Se esse é o seu caso, aqui começa a 
diversão, com uma análise paradigmática dos últimos séculos da física. Se o assunto já é de 
seu conhecimento, é possível avançar para o próximo capítulo55, núcleo central do 
trabalho. O que pretendo é, através de um passeio pelas descobertas da física do século 
XX, compreender as profundas transformações que obrigaram os físicos – e, um pouco 
mais tarde, também aos demais mortais – a rever seus modelos de interpretação da 
realidade. 

Muito se tem dito, especialmente nas últimas décadas, sobre as mudanças aceleradas 
sofridas pelo mundo atual. Alguns exageram a radicalidade destrutiva da “revolução” do 
início do séc. XX a tal ponto que parece nada haver restado do passado, o que não é bem 
verdade. O próprio termo revolução, um tanto desgastado, se origina no significado 
objetivo de rotação. Indica que o movimento giratório pode ocultar temporariamente uma 
face do objeto revolucionado, lançar fora alguns de seus fragmentos, rearranjar outros, mas 
não o destrói de forma absoluta. Exatamente o que ocorre numa virada paradigmática: 
conceitos adormecem, alguns se tornam incompatíveis, outros são revistos, mas não se 
chega jamais a uma abolição plena do passado. Por isso pretendo, partindo de uma análise 
histórica da física, reconstruir uma parte – metaforizando o holograma, (p. 21) – expressiva 
do novo paradigma. Nele, como se verá, se interconectam todas as áreas do saber humano 
e, como não poderia deixar de ser, também a música.  

Mas há neste trabalho um outro motivo para a discussão da física, relacionado a 
nossas capacidades e limitações perceptivas humanas. O nível mais basilar de contato do 
homem com o universo é estudado pela física. A pesquisa, experimentação e especulação 
nos âmbitos subatômico e astronômico têm revelado o quanto desconhecíamos e ainda 
desconhecemos a ilusória concretude da realidade física – coberta que está pela linguagem 

                                                
55 Isso, é claro, se como conhecedor da física você não tiver curiosidade para ler a interpretação que um 

músico faz do campo da física. Ou, ainda, se não quiser procurar por alguma grande bobagem (as 
pequenas certamente poderão vincular-se a debates inconclusos entre os próprios físicos). 
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ou pelos véus de maya de que nos falam as filosofias místicas orientais. E o que isso tem a 
ver com nossa investigação? Como já afirmado, a música contemporânea experimental 
trabalha no alargamento das fronteiras estéticas, inter-relacionando-se com novos conceitos 
do saber humano. A partir da compreensão de alguns postulados básicos da física 
contemporânea, tecerei mais alguns fios da trama proposta neste trabalho, conectando-os 
ao desenrolar da estética musical do século XX. Relacionarei, aqui e ali, a teia da física 
com a da música, embora deva lembrar que várias conexões persistem virtualmente como 
um convite à sua criatividade, caro leitor. Desse modo, ao contrário dos textos típicos da 
tradição racionalista, procuro deixar a estrutura aberta o bastante para a sua ativa 
participação na constituição de novas ligações. 

Outro estranhamento diz respeito ao próprio título da obra: “Música Quântica”. 
Antes de discutirmos a existência de algo como uma música relacionada com a física do 
quantum, vejamos como esta ciência transitou do modelo mecanicista para um novo 
modelo. 

Vimos anteriormente que o paradigma mecanicista foi decisivo para a elevação do 
status da ciência ao nível de respeitabilidade em que se encontra atualmente. Esse avanço, 
durante os séculos XVIII e XIX, foi fundamental na superação de práticas obscurantistas, 
tomando boa parte de seu espaço político da teologia e da religião. A resolução de 
problemas muito antigos, as constantes descobertas e invenções, a padronização 
metodológica e o veloz avanço no refinamento técnico de seu instrumental, são aspectos 
positivos desse período. É importante fugir da simplificação demasiada que resulta numa 
crítica indiscriminada ao modelo newtoniano-cartesiano. Ele representou, durante um certo 
período, uma excelente alternativa de interpretação do mundo e sua eficácia não pode ser 
negada. Podemos mencionar, como exemplo desse avanço, a primeira lei de movimento de 
Newton. Confrontando a proposição milenar de Aristóteles de que a tendência dos objetos 
em movimento seria o repouso, e a despeito da impossibilidade – naquela época – de viajar 
ao espaço sideral para efetuar uma prova indiscutível, Newton estabeleceu o oposto: a lei 
da inércia56. Inúmeros outros exemplos podem ser encontrados para demonstrar os avanços 
trazidos à humanidade pelo paradigma tridimensional. 

Embora Descartes e Newton tenham sido tomados como os representantes deste 
período, vários grandes nomes participaram na construção de seu arcabouço conceitual, 
tais como Copérnico, Galileu, Da Vinci, Kant, Rousseau ou Thomas Edison. Em meio a 
ele, ocorreu o movimento iluminista, que pôs em discussão especialmente a filosofia, a 
ética e a moral. Estes e muitos outros pensadores e cientistas exemplares contribuíram de 
forma decisiva na melhoria da condição humana pós-medieval. Contudo, passados menos 
de trezentos anos de sua estabilização, o paradigma mecanicista há tempos se tem 
mostrado impróprio e limitado para explicar determinados fenômenos. Mais ainda para que 
a partir dele se construa qualquer teoria cosmogônica, de pretensa validade necessária e 
universal57. 

Por se basear na idéia de que o universo seria uma enorme máquina, essa visão deu 
margem, com o passar do tempo, à construção das filosofias materialistas e empiristas, 
distorcendo a própria fonte metafísica de onde fluíram muitos de seus conceitos. Após ter 

                                                
56 É interessante notar que, ainda hoje e significativamente, algumas pessoas usam o termo inércia para 

designar a ausência de movimento e não para falar da ausência de aceleração. 
57 Cabe aqui notar que, embora eu considere o novo paradigma mais adequado que o mecanicista, nem de 

longe imagino tratar-se de algo definitivo. Talvez até possa durar mais, por ter uma adaptabilidade e 
flexibilidade advinda da consciência de suas próprias limitações. 
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dado à ciência o status de determinante final das verdades e falsidades absolutas, esse 
paradigma criou um solo bastante apropriado à ampla germinação do sistema capitalista de 
organização social58. Além disso, a causalidade implícita em sua filosofia leva diretamente 
a uma postura determinística. Se a cada causa pudéssemos reputar um efeito determinado, 
nada restaria a fazer para alterar a realidade e seu desenrolar, que só não seria totalmente 
previsível por insuficiência de dados e informações. Seríamos assim engrenagens de um 
sistema fechado, onde a causa primeira definiu o presente e o futuro de modo linear e 
encadeado. Conseqüentemente nos encontraríamos de mãos atadas para transformá-lo. 
Zukav expõe uma imagem muito marcante dessa visão cartesiana: 

Na década de 1630-40, Descartes visitou os jardins reais de Versalhes, 
famosos por seus intricados chafarizes. Quando se fazia correr a água, 
soava música, as sereias começavam a atuar e um gigantesco Netuno, 
munido de um tridente, avançava de modo ameaçador. Estivesse ou não a 
idéia na mente de Descartes antes de fazer essa visita, o fato é que a 
filosofia, que ele sustentava com a sua matemática, era de que o universo 
e todas as coisas nele contidas, eram autômatos59. 

O paradigma mecanicista, ainda com larga influência no início do século XXI, 
repousa na atribuição de valores absolutos a tudo aquilo que pode ser visto, mensurado, 
tocado e empiricamente comprovado. A imagem da maçã caindo à cabeça de Newton, de 
modo a despertá-lo para a lei da gravidade, lendária ou não, bem simboliza essa 
expectativa. Até o final do século XIX, não se tinha idéia da importância fundamental do 
observador em relação ao objeto observado, ainda que se leve em consideração as 
excepcionais proposições de Galileu sobre a relatividade do movimento. Mostrarei, logo a 
seguir, como nos enganamos ao aventar a possibilidade de isolamento de um sistema para 
análise “objetiva e neutra”. 

Outra crença característica desse período, derivada de uma tese greco-clássica, é a de 
que o universo poderia ser reduzido a partes cada vez menores, até que fossem atingidos os 
blocos fundamentais de sua construção: os átomos60. Esses blocos – invisíveis a olho nu, 
colados intimamente e imóveis –, seriam os responsáveis pela concretude e continuidade 
da matéria sólida. Até hoje muitos físicos se dedicam à tarefa de encontrar os tais blocos 
fundamentais (quarks?), embora saibam que o átomo já foi dividido em partículas muito 
menores e que, sob determinadas condições de observação, apresentam um comportamento 
muito estranho: revelam-se como ondas. 

O paradoxo, na visão mecanicista, que sustenta o princípio aristotélico da não-
contradição e do terceiro excluído, é sinônimo de falsidade ou incorreção. Isso tem 
implicado uma visão de cunho parcial, dualista, binária. Nela, os objetos e pessoas podem 

                                                
58 A rotulação dos sistemas socialistas como materialistas advém de uma interpretação e aplicação 

mecânicas e objetivistas das teorias marxistas. A filosofia contemporânea vem, em grau crescente, 
criticando os partidos políticos que mantêm essa postura que desconsidera a natural falibilidade de Marx e 
a mudança dos cenários atuais. A falência do socialismo de caserna soviético, tomada como exemplo, 
pode ser relacionada, dentre “n” fatores, à burocratização da máquina estatal e principalmente à 
ineficiência no trato do homem enquanto ser multifacetado e dotado de necessidades básicas não-
materiais. É de grande interesse da classe dominante capitalista que tais conceitos (socialismo e 
materialismo) permaneçam colados, na medida em que dificultam o avanço em direção a qualquer 
transformação estrutural na sociedade. 

59 Gary Zukav, Os mestres da dança Wu Li, 1979, p. 23. 
60 Átomo: do grego temneîn (tomé ou tómos), que significa dividir ou cortar, precedido do sufixo “a”, de 

caráter negativo. Ou seja, indivisível. 
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ser classificados numa determinada categoria excludente ou noutra, nunca em ambas (não-
contradição), nunca numa terceira (terceiro excluído). As coisas são ou boas ou ruins, 
bonitas ou feias, grandes ou pequenas, úteis ou inúteis, partículas ou ondas. 

É inconcebível na perspectiva tridimensional a convivência de conceitos que se 
opõem mutuamente. Nela, o tempo tem existência absoluta, independente dos fenômenos 
ou observadores, fluindo de maneira uniforme e linear. O que é simultâneo não pode ser 
sucessivo e vice-versa. Os átomos, pequenas esferas indestrutíveis, constituem os blocos de 
construção da matéria sólida. Essa matéria se opõe ao espaço vazio, conceitos 
absolutamente distintos e inconciliáveis. A partir desse ponto de vista ocorre uma inversão 
de valores: tudo aquilo que transcende a tridimensionalidade é encarado como falso e 
ilusório, quando na verdade ocorre o oposto. Hoje – após a inegável comprovação de que 
toda a “matéria sólida” não passa de energia, e da inexistência de algo como um “espaço 
vazio” – considera-se ilusória a “concretude” dos objetos, pelo menos no nível subatômico. 
Por isso afirmo que no apogeu do mecanicismo, ocorrido em meados do século XIX, o 
Ocidente atingiu seu ponto de maior distanciamento da cultura oriental. 

A evolução tecnológica e a conseqüente criação de instrumentos de medição cada 
vez mais precisos, levaram vários cientistas a perceber que a validade de certas leis e 
postulados da mecânica clássica era limitada. Não funcionavam quando aplicados a 
âmbitos extremamente pequenos, grandes ou velozes. Tome-se por exemplo a lei da adição 
das velocidades: segundo a física clássica, quando dois objetos se movem em direções 
opostas, somam-se suas velocidades para obter-se a velocidade total do sistema. Para que 
essa fosse uma lei da natureza, na acepção newtoniana, seria preciso que tivesse validade 
necessária e universal, isto é, em qualquer tempo e espaço. Assim, quando foi comprovada 
a isotropia da velocidade da luz – velocidade constante em qualquer direção, no mesmo 
meio – e que um raio de luz mantém sua velocidade ainda que a fonte emissora esteja em 
movimento, ficou evidente que aquela lei de adição perdia sua validade no caso de 
velocidades tão elevadas61. Me deterei adiante, com mais vagar, nas conclusões de Einstein 
sobre a velocidade da luz e os motivos pelos quais postulou sua característica de 
velocidade limite, velocidade máxima possível no universo. Por enquanto basta evidenciar 
que, nos últimos cem anos, as teorias newtonianas foram pouco a pouco tomando um lugar 
mais circunscrito nas análises sobre o universo. Suas leis ainda permanecem válidas, desde 
que observadas as condições sob as quais são aplicadas. 

Como a todo apogeu segue-se o declínio, durante o decorrer do século XX 
presenciou-se o desmoronar do castelo paradigmático tridimensional. Seu papel foi 
cumprido, cabendo-nos aproveitar o que ele deixou de útil. É preciso, no entanto, 
principalmente ao apoiar-se no senso comum, que se mantenha uma atitude profundamente 
crítica a fim de separar o joio do trigo, despindo-se ao máximo dos pré-conceitos que se 
tornaram arraigados por uma educação ainda cartesiana. Essa postura, adotada cada vez 
com maior freqüência, tem feito com que as linhas históricas do Oriente e do Ocidente – 
delineadas em “Arte e paradigmas” (p. Error! Bookmark not defined.) – apresentem uma 
forte tendência ao reencontro num período muito breve, o que já se tem notado mais 

                                                
61 Na verdade, hoje é sabido que existem fótons que viajam um pouco mais rápida ou lentamente que a 

velocidade determinada pela constante c. Isto, no entanto, ocorre com fótons isolados ou em condições 
artificiais - nos resultados dos choques em aceleradores de partículas, por exemplo. A regra mantém sua 
validade como velocidade de um raio de luz - média de milhões de fótons com velocidades individuais 
que se compensam mutuamente para totalizar o valor da constante c. 
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claramente no final do século XX, com o surgimento da Internet62. O princípio dessa curva 
pelo lado ocidental pode ser – com alguma arbitrariedade, é claro – situado no ano de 
1900, quando o cientista Max Planck, baseado em experimentos subatômicos, afirma 
publicamente que a estrutura básica da natureza é descontínua. Antes de adentrar os 
meandros da mecânica quântica, vejamos como Einstein contribuiu decisivamente para o 
ingresso consciente da quarta dimensão em nossas vidas. 

Apontando a era do espaço-tempo 

Afirmei anteriormente que a física é responsável pelo estudo da dimensão mais 
básica do cosmos. Na concepção clássica, a física é o campo que tem por objeto de 
investigação a própria realidade, concreta, positiva, que estuda as coisas físicas como elas 
são ou pelo menos como elas são percebidas (vistas, ouvidas etc.) e medidas, diversamente 
da psicologia ou da sociologia, que tem por objeto a complexidade da dimensão humana. 
Estuda a física, enfim, aquilo que não se pode discutir subjetivamente ou duvidar e, para 
muitos, ainda hoje assim o é. Mas será que a realidade é mesmo aquilo que vemos? Antes 
de responder afirmativa e taxativamente a essa pergunta, proponho o desenvolvimento de 
um raciocínio bastante simples, para que se tenha consciência do engano a que somos 
levados por esses traidores, nossos sentidos ordinários e sua interpretação linear. Olhemos 
para o céu num dia claro e sem nuvens. A luz e o calor do sol nos atingem de forma que 
nossos sentidos, aliados ao raciocínio lógico, nos dão por indiscutível a realidade da 
brilhante imagem vista nos céus. Essa mesma lógica, entretanto, pode nos levar a concluir 
que aquela estrela não se encontra no lugar em que a vemos. Como? Basta lembrar que a 
distância que nos separa do sol – algo em torno de 150 milhões de quilômetros – é grande o 
suficiente para que a luz por ele emitida leve pouco mais de oito minutos para atingir a 
superfície do planeta. Assim, a imagem que nossos olhos enxergam está mais de oito 
minutos atrasada em relação à posição real do sol no espaço. Esse é um exemplo bem 
simples de como a mecânica clássica pode ser falha para tratar grandezas extremas. 

O argumento aqui utilizado não teria validade alguma para a maioria das pessoas até 
o século XIX. Para elas, a luz viajava a uma velocidade infinita, cortando o espaço de 
maneira instantânea. Sabe-se que Galileu tentou medir essa velocidade, tendo falhado por 
insuficiência técnica63. Em 1849, Armand Fizeau determinou um resultado bem 
aproximado da velocidade da luz: 194.600 milhas por segundo, cerca de 5% acima das 
186.000 ml/s encontradas por Albert Michelson em 192664. Antes disso, porém, Michelson 
em companhia de outro cientista conduziu um experimento com o objetivo de comprovar a 
existência do éter. Sabia-se que quando dois barcos navegavam a partir do mesmo ponto 
em linhas retas anguladas em 90 graus, se um deles pegasse o vento de frente levaria mais 
tempo para realizar o mesmo percurso de ida e volta que o outro, que teria apenas o vento 
lateral. Em 1881, neste experimento que ficou conhecido com o nome de seus autores – 
experimento Michelson-Morley –, imaginaram que se o éter existisse, deveria opor alguma 

                                                
62 Ver “O fim do cisma: globalização ou mundialização?” (p. 137). 
63 Em sua tentativa, fez uso de um assistente posicionado a longa distância, e usava o próprio pulso para 

contar o tempo, o que justifica seu insucesso. No entanto o astrônomo dinamarquês Ole Römer, em 1676, 
chegou ao impressionante resultado de 125.000 ml/s a partir de observações de eclipses das luas de 
Júpiter, conforme Michael Fowler, Early Ideas about Light Propagation, 1996. 

64 O valor de 186.000 ml/s (aproximadamente 300.000 km/s) é válido para o deslocamento da luz no ar ou 
no vácuo. Sabe-se que ela tem velocidades menores em meios mais densos, como a água ou o vidro, 
sofrendo ainda o efeito da refração. 
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resistência a qualquer coisa que nele se movimentasse. Sabendo que a terra se 
movimentava a grande velocidade no espaço, pensaram em medir a velocidade de ida e 
volta da luz em diferentes direções, descobrindo em qual delas o éter a ajudaria e em qual 
lhe oporia alguma resistência. 

Para tanto, os dois cientistas colocaram um espelho translúcido, que dividia um raio 
de luz em dois outros perpendiculares, e mais dois espelhos que os refletiriam de volta à 
base, permitindo distinguir se um deles havia viajado a velocidade maior que outro, pela 
medida de seu padrão de interferência65. 

 
Figura 1: Experimento Michelson-Morley, tentativa de detecção física do vento do éter. 

Para sua surpresa, qualquer que fosse a posição e o ângulo de deslocamento da luz, 
os raios sempre chegavam exatamente juntos! Não apenas foi impossível comprovar a 
existência física do éter, como ao mesmo tempo ficou comprovada a constância da 
velocidade da luz, estivesse sua fonte emissora em movimento ou não, e fosse qual fosse 
sua direção. Essa descoberta criou um enigma para a comunidade científica daquele final 
de século. Ela jogava por terra a validade absoluta das leis de Newton – como a da adição 
das velocidades, já que a Terra se encontra em movimento – tornando incompatíveis 
quaisquer tentativas de explicação do fenômeno. 

Foi assim que Albert Einstein encontrou a ciência do conturbado início do 
século XX. Entretanto, numa reviravolta espetacular, Einstein questionou o “bom senso”: 
se o resultado dos experimentos se confrontava com o senso comum, então esse deveria 
estar errado. Assim, convertendo o enigma em postulado, partiu da premissa de constância 
da velocidade da luz para construir suas teorias. Em 1905 apresentou sua teoria especial da 
relatividade que, além de se apoiar na constância da velocidade da luz – e até por isso –, 
criticou e aprimorou o conceito de relatividade de Galileu, dando-lhe uma validade que 
excedia as leis da mecânica clássica. Aboliu a idéia de repouso, espaço e tempo absolutos, 
como única forma de conciliar os paradoxais e “absurdos” resultados obtidos nos 
experimentos da época em uma teoria consistente – ainda que de âmbito limitado.  

Sua teoria propunha que a única solução para a manutenção da constância da 
velocidade da luz seria a de que o tempo teria um caráter relativo para cada observador em 
movimento. Tais diferenças seriam desprezíveis em nosso cotidiano, por vivermos e nos 
movimentarmos muito lentamente uns em relação aos outros. Porém, fenômenos que se 

                                                
65 O aparelho se chamava interferômetro e permitia acurada percepção de interferência entre ondas de luz. 
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aproximam daquela velocidade teriam um tempo diferente do nosso: quanto mais velozes, 
mais lento o seu tempo para nós66. 

Além desse caráter, Einstein acrescentou que o tempo não era algo que tivesse 
realidade própria ou independente. Trazendo para o campo da física a proposição kantiana 
de que tempo e espaço não passam de categorias de nosso entendimento67 – nada além do 
que meios de organizar objetos e eventos dados a nossa percepção –, colocou o continuum 
espaço-tempo como a aproximação mais precisa da realidade, como dimensões 
complementares e interdependentes.  

Voltemos um pouco no tempo, mais precisamente ao ano de 1892. Após a celeuma 
criada pelo experimento Michelson-Morley, um irlandês chamado George Fitzgerald 
propôs uma explicação muito interessante para o paradoxo. Segundo ele, os objetos ao 
viajarem através do éter sofriam uma contração, maior a medida que fossem mais velozes, 
como resultado de uma espécie de atrito. Isso explicaria por que os dois raios de luz se 
encontravam na origem sempre simultaneamente. Um ano depois, o físico holandês 
Hendrik Antoon Lorentz formulou, com base em experimentos e em sua matemática, as 
transformações sofridas pelos objetos em movimento. Suas formulações ficaram 
conhecidas como as transformações de Lorentz e permitiam calcular o grau de contração 
sofrido pelos objetos em altas velocidades. Como era costume na mecânica clássica 
explicar os fenômenos através de fluidos ou substâncias invisíveis68, o responsável por tais 
alterações, na visão de Fitzgerald e Lorentz, seria o éter. 

A explicação de Einstein foi mais simples: o próprio movimento é o responsável pelo 
fenômeno da contração. Em sua visão, o espaço sofre alterações conforme o movimento 
descrito por um objeto qualquer em relação ao observador. Ou seja, cada objeto, cada 
coisa no universo tem seu próprio espaço e tempo – na verdade, seu próprio espaço-
tempo69 –, só partilhados com aqueles que em relação a ele se encontram em repouso. Daí 
o termo relativismo einsteiniano. 

Abrindo um rápido link, veremos no próximo capítulo que o compositor Arnold 
Schoenberg propôs em 1923 um novo método de estruturação musical chamado 
dodecafonismo, onde as alturas das notas deveriam manter uma relação plena de 
equivalência, uma espécie de democracia onde o si bemol, por exemplo, tem o mesmo 
valor que qualquer outra nota musical. Os ritmos de sua nova música – seu desenrolar no 
espaço-tempo – eram em geral extremamente fluídos e não marcados, ao contrário da 
música ocidental dos séculos anteriores. Clique no canto superior direito para fechar essa 
janela ou salte para a página 66, para continuar a leitura. 

                                                
66 A comprovação desse fato deu-se não apenas no âmbito subatômico - com os mu-mésons -, mas também 

em experimento de Halfele e Keating em 1971, comparando relógios que viajaram em jatos comuns ao 
redor do planeta com outro no laboratório naval nos EUA, conforme Christopher Ray, Tempo, espaço e 
filosofia, 1991, p. 41). 

67 “Tempo e espaço são, portanto, duas fontes de conhecimento [...] Tomados conjuntamente, tempo e 
espaço são formas puras de toda intuição sensível [...]. O campo de sua validade é constituído unicamente 
pelos fenômenos, e quando se sai dele não se verifica mais nenhum uso objetivo dos mesmos”, afirma 
Immanuel Kant, Crítica da razão pura in Os Pensadores, 1980, p. 48. 

68 Cito como exemplos o flogisto (substância do fogo) e o calórico (substância do calor). 
69 A superação matemática do espaço no plano euclidiano deu-se através do espaço-tempo no plano de 

Hermann Minkowski – professor de matemática de Einstein – em 1908. Em seu diagrama de espaço-
tempo, Minkowski mostra que o agora de qualquer objeto coincide necessariamente com o seu aqui, o 
que nos fornece a perspectiva de análise de passado, presente e futuro numa única imagem, ou seja, em 
bloco, como um “ponto do universo”. 
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A conclusão final dos primeiros postulados de Einstein sobre a relatividade, em 
1905, foi a de maior impacto na comunidade científica: a massa é composta de energia e a 
energia tem massa. De modo mais direto e simples, massa é energia e vice-versa. 
Matematicamente, falamos da mais conhecida fórmula da atualidade: E=mc2 ou energia (E) 
é igual a massa (m) multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz (c2). Ainda que 
largamente conhecida, poucas pessoas mesmo hoje compreendem o significado da 
fórmula. Talvez por sua desconcertante simplicidade, talvez por suas decorrências 
filosóficas – diretamente em choque com a tradição ocidental “materialista”. Suas 
implicações, no fundo, remetem para esferas que ultrapassam facilmente os limites da 
física. Exemplifico: um objeto ao ser acelerado até a velocidade da luz aumentaria sua 
massa ao infinito, encurtaria até desaparecer e seu tempo se reduziria até parar. Isto do 
ponto de vista de um observador “imóvel” em relação ao objeto que por ele “passaria” 
naquela velocidade. Para outro observador, que com o objeto se movesse, nada ocorreria! 

Mas isso não é tudo. Só nos dias de hoje, com a bomba atômica, temos uma idéia 
prática do potencial contido num pequeno grupo de partículas, já que sua energia 
corresponde à multiplicação de sua massa pelo enorme coeficiente resultante da velocidade 
da luz elevada ao quadrado70. Quando a nova física afirma a falsidade intrínseca do 
conceito clássico de matéria – enquanto concretude ou substância, a res extensa de 
Descartes – não quer com isto dizer que tudo o que vemos ou tocamos seja falso ou mera 
aparência. O que ocorre é que nossa percepção impõe limites que nos distanciam 
enormemente da realidade como ela é ou deve ser, pelo menos enquanto nos encontramos 
nos estados comuns de percepção ou consciência. Os outros estados, como os atingidos sob 
efeito de drogas71 ou meditação, por exemplo, são tratados de forma esclarecedora no livro 
Além do cérebro, de Stanislav Grof, sugerindo possibilidades inimaginadas de 
interpretação da realidade. Mas esse é um link para fora deste livro. 

A primeira teoria da relatividade foi denominada “especial” por tratar 
exclusivamente de pontos de observação (ou referenciais, como dizem os físicos) que se 
movem de maneira uniforme, uns em relação aos outros. Sabe-se, no entanto, que poucos 
objetos do universo se encontram nessa condição. Para superar essas primeiras limitações 
de sua teoria, Einstein teve que trabalhar por mais dez anos, quando então publicou sua 
teoria geral da relatividade. 

A profunda revolução em curso desde o princípio do século XX recebeu um novo e 
forte impulso com a segunda teoria de Einstein, a partir de outra idéia bastante simples. 
Como ele mesmo e seu parceiro Leopold Infeld afirmam na obra The evolution of Physics, 
“nossa nova idéia é simples: construir uma física válida para todos os sistemas de 
coordenadas”72. 

Ainda assim, naquele conturbado início de século, era um desafio reorganizar as 
estruturas profundamente abaladas da física. Em duas décadas, implodiu-se as bases do 
edifício científico newtoniano-cartesiano de três séculos de idade. A rapidez com que 

                                                
70 O efeito devastador da bomba é obtido com o bombardeamento de um nêutron num átomo grande e 

pesado - como o de urânio - que se rompe gerando partículas menores que, por sua vez, se chocam aos 
outros átomos numa reação em cadeia liberando incontrolavelmente quantias inimagináveis de energia. 

71 Refiro-me ao LSD e outros alucinógenos. Experimentos feitos com drogas televisivas – como programa 
Sílvio Santos, Ratinho, Domingão do Faustão ou telenovelas, especialmente aquelas em que os 
personagens têm nomes compostos – parecem, ao contrário, reduzir ainda mais algum grau de 
consciência porventura remanescente. 

72 Citado por Gary Zukav, Os mestres da dança Wu Li, 1979, p. 166. 
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foram derrubados os falsos postulados clássicos mostrava-se proporcional às dificuldades 
de criação de uma nova ordem válida para o mundo concreto. 

Fazendo uso de seus famosos experimentos mentais, Einstein apresentou a segunda 
teoria da seguinte forma: imagine um elevador totalmente fechado em queda livre e, 
portanto, em movimento acelerado – o que o assemelha às condições em que se encontram 
os diversos sistemas que compõem o universo. Digamos que uma geração de físicos se 
desenvolveu dentro deste elevador, desconhecendo totalmente seu exterior. Quais seriam 
as leis de seu pequeno universo? Se um dos físicos largasse um objeto, nós o veríamos em 
queda livre, juntamente com o elevador. Para eles, entretanto, o objeto estaria inerte, em 
repouso. Se fosse empurrado numa determinada direção, flutuaria até encontrar uma 
parede. Concluiriam nossos físicos encontrarem-se num sistema inercial de coordenadas. 
Para nós, no exterior, encontram-se ambos numa queda acelerada. A ligação entre os dois 
sistemas – o do elevador e o nosso – é a gravidade.  

Segundo a teoria geral da relatividade, um sistema sob efeito da atração gravitacional 
é equivalente a um sistema inercial de coordenadas: esse é o princípio da equivalência de 
Einstein. Em outros termos, se um determinado laboratório encontra-se em movimento 
acelerado, mas sujeito à ação das forças gravitacionais – e esse é não apenas nosso caso, 
mas do universo em geral – podemos considerá-lo como um sistema inercial e, portanto, 
passível da aplicação das leis da teoria especial da relatividade. Em função de seu campo 
gravitacional não é possível diferenciar o movimento nesse campo em aceleração uniforme 
e num campo gravitacional constante. A validade do princípio da equivalência é ampla o 
suficiente para permitir previsões tão acuradas que até hoje, a despeito do acelerado 
desenvolvimento teórico e instrumental da física subatômica e astronômica, continua em 
uso.  

É comum ouvir dizer que se as “teorias” de Einstein pudessem ser comprovadas, 
teriam se tornado “leis”, como as da mecânica clássica. Evitarei a discussão 
terminológica – até por que a humildade de Einstein com respeito a suas assertivas 
perdurou apenas até o seu confronto com a mecânica quântica73 – para demonstrar com 
alguns fatos concretos, bem ao gosto dos mecanicistas, a validade pragmática de suas 
proposições. 

A lei clássica da gravidade descreve bem as órbitas de nossos planetas ao redor do 
sol, com exceção do planeta Mercúrio. O seu periélio – ponto orbital de maior 
aproximação do astro-rei – se move a cada elipse, em desacordo com as “teorias” 
mecanicistas. Na verdade, a sua órbita se altera sempre que ele se aproxima do centro do 
sistema solar. Levando em consideração que: a) Mercúrio revoluciona num ritmo 
relativamente lento – algo como 3 milhões de anos terrestres para cada volta –, b) se 
encontra muito próximo do sol e c) sua massa é pequena frente à daquele astro, montou-se 
uma equação relativística que prevê com grande precisão o “misterioso” desvio de seu 
periélio. Não se percebe tão claramente essa influência do sol nos outros planetas, em 
virtude de seu maior afastamento e velocidade de revolução. 

Outro bom exemplo a favor de Einstein, é dado por sua predição de que os raios de 
luz seriam curvados pelos campos gravitacionais. Chegou inclusive a sugerir aos 
astrônomos que comparassem medições da deflexão da luz com suas previsões, o que foi 

                                                
73 É fato notório o experimento EPR (Einstein-Podolsky-Rosen), tentando negar as deduções probabilísticas 

da mecânica quântica, ocasião em que Einstein teria afirmado que “Deus não joga dados”. Para maiores 
detalhes sobre o EPR e sua tentativa de resguardar o postulado da objetividade da física, vide R. Penrose, 
A mente nova do rei, 1991. 
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feito quatro anos mais tarde com a ocorrência de um eclipse solar. Só com um eclipse seria 
possível fotografar um grupo de estrelas e comparar tais fotos a outras realizadas sem a 
presença do sol. Desde a primeira realização de tal experimento, em 1919, e em muitos 
outros eclipses subseqüentes, verificou-se a curvatura prevista pelas leis da relatividade 
geral. Conta o anedotário que, ao ser procurado por jornalistas e felicitado pela 
confirmação de suas previsões, Einstein teria afirmado nada surpreso que, se assim não 
fosse, Deus estaria errado. 

Assim como essas, várias outras comprovações das teorias einsteinianas foram 
encontradas, sendo válidas especialmente quando a grandeza ou pequenez dos objetos, 
fenômenos e áreas envolvidos apresentam níveis extremos. 

Mecânica quântica 

Embora as teorias de Einstein tenham se tornado as mais famosas do século XX, 
podem ser encaradas apenas como a ponta de um iceberg, quando comparadas às 
conclusões da mecânica do quantum. Uma abordagem possível da contribuição histórica da 
teoria da relatividade, seria a de encará-la como uma espécie de transição, onde são 
criticados os conceitos do velho paradigma sem, no entanto, apresentar um sustentáculo 
filosófico consistente e abrangente o bastante para suportar um novo modelo universal. O 
abalo causado por Einstein aos conceitos da física clássica foi um grande facilitador para o 
surgimento de novos métodos de pesquisa e interpretação da realidade, que ironicamente 
viriam de uma outra fonte renegada pelo próprio Einstein: a mecânica quântica. 

É interessante notar que na música do começo do século XX encontramos duas 
grandes novas linhas estéticas: o “expressionismo” de Arnold Schoenberg, Anton Webern 
e Alban Berg –, que traz o método de estruturação dodecafônico, predominantemente 
racionalista, embora crítico com relação a certos aspectos do romantismo do século XIX – 
e o “impressionismo” de Claude Debussy – inspirador do “modalismo” moderno de 
Bartók, Stravinsky, Messiaen e Varèse –, que trabalha numa esfera muito mais intuitiva, 
quase mística e, portanto, mais afinada com o pensamento que começava a surgir com a 
física quântica. Coincidência ou sincronicidade? 

Parte significativa das análises encontradas nos livros de estética musical, colocam 
no expressionismo o ponto de ruptura com o passado. No fundo, o dodecafonismo, como 
corrente expressionista, se preocupa de tal modo em evitar a tonalidade – base da 
estruturação musical renascentista, barroca, clássica e romântica – que acaba preso a ela de 
modo inevitável, num claro exemplo de “primeira negação” hegeliana. Da estética 
mecanicista ele mantém (e talvez aprofunde) a metodologia racionalista, além de 
reinstaurar formas musicais medievais. Auditivamente, entretanto, representou um enorme 
choque, por romper com o tratamento tradicional do parâmetro acústico mais privilegiado 
até aquele momento na música ocidental: a altura.  

Historicamente podemos afirmar que Schoenberg conseguiu colocar em cheque a 
tradição de mais de trezentos anos na composição musical. Tal como Einstein, no entanto, 
foi incapaz de propor uma estética mais autônoma e consistente o bastante para substituir a 
antecedente. O que de modo algum desmerece a sua contribuição de ter exposto o passado 
a uma crítica fundamental e, além disso, colocado a música na direção de um novo 
patamar. Ironicamente também, a alternativa para a música nova viria muito mais da 
corrente “impressionista”, assunto a ser tratado no próximo capítulo (Corrente intuitiva na 
música moderna, p. 70). 
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O movimento, conceito empregado em qualquer construção filosófica a respeito do 
universo, é estudado pela física sob o rótulo de mecânica. O termo “mecanicismo”, no 
entanto, tem sido especificamente usado como referência ao conjunto de postulados do 
paradigma newtoniano-cartesiano. Isto ocorre por dois motivos principais: primeiro pela 
importância extrema dada por aqueles filósofos ao movimento e ao seu estudo, mas 
também pela não muito adequada conexão do termo “mecânico” com a interpretação de 
mundo como mecanismo ou máquina. 

Em 1900, três anos após a descoberta do elétron, Max Planck divulgou os resultados 
de suas pesquisas sobre a radiação dos corpos negros. Seus estudos revelaram um estranho 
comportamento dos objetos quando são aquecidos: eles emitem energia de forma 
descontínua, em ínfimos pacotes ou unidades quantificáveis que chamou de quanta (plural: 
quantum)74. As teses clássicas apontavam a direção oposta: acreditava-se que os elétrons 
de um corpo sob aquecimento vibravam cada vez mais rápido, emitindo suave e 
continuamente quantidades maiores de energia radiante, o que se provou ser falso.  

Cinco anos mais tarde, com base nos experimentos e deduções de Planck, Albert 
Einstein publicou um trabalho que lhe valeria o Prêmio Nobel em 1921: teorizou a respeito 
da natureza quântica da luz. Seus estudos levaram-no a concluir que não apenas os 
processos de emissão e absorção de energia são quânticos, mas que a própria energia é 
quântica75. Podemos ilustrar o caráter quântico de algo com outro exemplo simples: um 
filme de cinema, como sabemos, é feito com base numa série de fotografias que passadas 
rapidamente por uma fonte luminosa resultam em imagens que, para nossa percepção 
visual, se movem continuamente na tela. Se diminuirmos o bastante a velocidade do filme, 
poderemos ver até um fotograma de cada vez, mas não menos que um. Segundo essa nova 
visão, o salto quântico evidencia a realidade discreta do “contínuo” percebido. O mesmo 
fenômeno dos fotogramas do filme ocorre com a energia que, como visto, é componencial 
de todo o universo. 

É justamente por isso que a música consegue atingir tão facilmente o espectro mais 
diversificado de seres: ao fazer vibrar sons, lida não apenas com o aspecto psico-semiótico, 
mas com a própria ressonância física, um fenômeno de troca literal de energia. Quem já 
ouviu música num volume alto o suficiente para sentir sua pulsação no plexo solar, percebe 
a diferença desta para a fria audição em fones de ouvido, mesmo que em volume auditivo 
(intensidade) relativamente maior. A quantidade e o movimento (mecânica) de energia 
(dos quanta) no primeiro caso é muito maior que no segundo. 

A física da mecânica quântica, para os leigos, torna-se menos misteriosa: é o estudo 
sobre o movimento dos pequenos pacotes subatômicos de energia, denominados quanta.  

Agora pode-se entender porque a transição do paradigma mecanicista para o 
holonômico tem sido tão difícil. Até o âmbito da tridimensionalidade, tratamos do mundo 
visível, palpável, perceptível sem equipamentos de extensão dos sentidos humanos. Na 
quadridimensionalidade, é preciso refinar nossa capacidade de mensuração e estudo até 
atingir os mundos astrofísico e subatômico, plenamente verificáveis, instrumentalmente 
“perceptíveis” (com os aceleradores de partículas e os telescópios computadorizados), 
industrialmente úteis (na manufatura dos próprios microchips de computador, por 
exemplo), mas fisicamente inalcançáveis e invisíveis. 

                                                
74 O tamanho dos pacotes é sempre o mesmo para cada freqüência de luz, isto é, para cada cor. 
75 As conclusões de Einstein basearam-se nos experimentos de Philippe Lenard (Nobel de 1905), sobre o 

efeito fotoelétrico. 
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Esse contexto, visto por um ângulo social, evidencia como a produção artística 
apresenta relevância acima da habitual. A obra de arte informativa76 apela à nossa intuição, 
torna-se um gerador de mudança, um motor da transformação. E a música, como meio 
físico-mental-espiritual indefensavelmente penetrante, parece potencializar ainda mais o 
fenômeno da realização artística. Como tudo o mais no universo, claro, a música é 
quântica. Chamá-la assim no título desse livro, no entanto, não é apenas um recurso 
retórico. Significa reforçar este seu potencial trans-formador, que nos deve auxiliar a saltar 
para outro patamar filosófico-histórico, sob um novo paradigma de visão 
quadridimensional, que denomino holonômico. 

O processo de transição de que falo, todavia, teria que enfrentar alguns obstáculos 
complexos, intrincados e às vezes misteriosos ao longo do século. No início do século XX, 
como já citei, baseado nos experimentos de Philipe Lenard – Nobel de 1905 – sobre o 
efeito fotoelétrico, Einstein deduziu que a luz é formada por partículas: nossos velhos 
conhecidos, os fótons. 

Não haveria problema algum, caso Thomas Young77 já não houvesse estabelecido 
um século antes a natureza ondulatória da luz. O que distingue essa conclusão das outras –
 como por exemplo a comprovação da descontinuidade básica da matéria ou energia, ou 
seja, sua natureza quântica – é que ela não se opunha excludentemente ao experimento de 
Young, nem se tratava de um refino experimental, face ao previamente estabelecido. 
Persistiam os resultados ondulatórios nas repetições dos experimentos de Young, o que 
deixava um paradoxo na mão dos físicos de então78. 

Na verdade esse misterioso paradoxo existe até hoje, muito embora tenha deixado de 
ser um problema. A partir da conscientização de nossos limites perceptivos − 
principalmente no que diz respeito ao invisível mundo subatômico – e 
lógico-racionalistas – que confundem oposição e contrariedade – a física quântica tem 
convivido freqüentemente com resultados experimentais que se contrariam. Eis uma das 
chaves para entender esse enigma da natureza: a diferença de significado entre oposto e 
contrário. Estamos habituados, no Ocidente, a uma forma de raciocínio insuficientemente 
sutil para possibilitar uma diferenciação segundo a qual o conceito de oposição se refira à 
excludência mútua, e o de contrário à complementariedade. Ou “contraria sunt 
complementa”, como sempre dizia o físico Niels Bohr ao referir-se ao dualismo das 
ondículas (ondas/partículas)79. 

O físico Annibal Conforto ilustrou esse fenômeno paradoxal com uma pequena 
fábula chinesa, segundo a qual três cegos de nascença receberam a incumbência de 
descrever um elefante. Um deles pegou em seu rabo e disse que o animal era como uma 
corda. O segundo tocou em sua pele e afirmou que era feito de lixa. O terceiro abraçou 

                                                
76 Segundo Koellreutter, informação é “1) Transmissão de algo novo ou pouco conhecido; 2) Qualidade que 

surge do grau de imprevisibilidade de signos e ocorrências musicais. É responsável pela originalidade da 
obra musical. Corresponde aos conceitos de surpresa, novidade e improbabilidade” (Terminologia de uma 
nova estética da música, 1990, p. 77). Para um maior aprofundamento da discussão quanto à conceituação 
deste termo, vide adiante “Informação, estética e ideologia” (p. 123). 

77 Cientista que em 1803 detectou na luz comportamentos característicos de onda (difração, amplitude, 
relação freqüência x comprimento de onda). 

78 Na “dispersão de Compton”, experimento desenvolvido em 1923 com base nas descobertas de Planck 
sobre as relações entre freqüência e energia, comprovou-se o comportamento corpuscular das ondas de 
raio X, lado ao já esperado comportamento ondulatório. 

79 Tem sido utilizado pelos físicos o termo em inglês wavicle (ondícula) ao invés de particle (partícula), 
quando se trata de evidenciar esse aspecto paradoxal da realidade. 
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uma de suas pernas e o classificou como semelhante a uma árvore. Nossa condição 
semelhante em relação ao mundo subatômico deve nos levar ao desafio de juntar as peças 
do quebra-cabeça, reconhecendo nossa impossibilidade de conhecê-lo plenamente – ainda 
que seja mais fácil dizer que o elefante não pode existir. 

O caráter onda-partícula da luz – mais tarde confirmado como válido para as outras 
partículas subatômicas – tem levado os físicos às mais diversas explicações. Embora os 
mais conservadores tendam a encarar esses comportamentos como sucessivos – a luz ora 
se revelaria como partícula e ora como onda –, as teses mais conseqüentes mostram que o 
observador e as condições que determina para efetuar suas medições influenciam 
decisivamente os resultados. Na verdade, quando se fala da propriedade de um 
determinado objeto, faz-se uma inferência que não está calcada num atributo pertencente 
àquele objeto. Mais adequadamente trataríamos os resultados dos experimentos se os 
considerássemos como propriedades de nossa relação ou interação com o objeto estudado. 
A “objetividade” – enquanto não interferência, isolamento ou ausência do sujeito nos 
processos de experimentação – exigida aos cientistas mecanicistas para a obtenção de 
resultados isentos e confiáveis, evidencia-se como meta inatingível após tais conclusões da 
mecânica do quantum. Em lugar da idealizada fixação no objeto, surge a preocupação com 
o sistema que o cerca e com as relações que o determinam. Esse é um outro importante 
ponto de contato com a filosofia oriental, marcadamente nas correntes estruturalistas e pós-
estruturalistas ocidentais. 

Esse princípio de reaproximação de nossos físicos com o pensamento do Oriente não 
parece ter se dado de forma consciente. Muito pouco se falava e pesquisava no Ocidente de 
então sobre a outra face do planeta, mas as conclusões a que chegavam a física relativista, 
e principalmente a quântica, traçavam paralelos tão fortes com a filosofia oriental que 
tornam inegável, hoje, esse relacionamento. Tal fato, embora incipiente naquelas primeiras 
décadas, pode ser notado em intensidade semelhante na música. Grandes compositores do 
início do século XX – como Edgard Varèse, Olivier Messiaen e John Cage  – buscavam 
inspiração para algumas de suas obras no misticismo e na cultura orientais, o que 
detalharei no próximo capítulo. Coincidência ou sincronicidade? 

Prosseguindo esse relato sobre o surgimento da nova física, chegamos a meados da 
década de 1920. Louis de Broglie, fazendo uso matemático das equações de Planck e 
Einstein, apresentou sua tese doutoral em 1924, afirmando a conduta ondulatória de toda a 
matéria e não apenas da luz. Sua equação80 propõe uma relação inversamente proporcional 
entre o momentum81 de uma partícula e o comprimento da onda a que se encontra 
associada. De Broglie não sabia explicar exatamente o que era ou como se dava tal 
associação, mas dois anos mais tarde sua hipótese foi comprovada nos laboratórios da Bell 
Telephone, num experimento com objetivos completamente diferentes82. Os fenômenos de 
reflexão e difração de partículas – típicos de ondas – são hoje bastante comuns. 

É também comum, ainda na atualidade, que se aprenda nos meios acadêmicos o 
modelo planetário do átomo. Quando foi criado por Niels Bohr em 1911, ele pareceu ser o 
meio mais eficaz para representar os movimentos de suas partículas componenciais. Como 

                                                
80 λ  = h/mv; onde λ  representa o comprimento da onda, h a freqüência, m a massa e v a velocidade. 
81 Momentum é um vetor que combina massa, velocidade e direção de um objeto em movimento:   

  p (momentum) = m (massa inercial) . v (velocidade) 
82 O experimento Davisson-Germer detectou a reflexão de elétrons sobre uma superfície de cristal de níquel 

em 1926 (Gary Zukav, Os mestres da dança Wu Li, 1979, p.  98; Richard P. Feynman, QED: A estranha 
teoria da luz e da matéria, 1992, p. 107). 
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signo, por mais icônico que se pretenda, não pode todavia ser confundido com seu objeto. 
A consciência de tratar com modelos aproximados, e de aceitar essa limitação, é também 
uma novidade no campo da física. Imbuído deste espírito, e insatisfeito com o modelo 
planetário do átomo, o físico vienense Erwin Schrödinger propôs que se avançasse mais no 
aperfeiçoamento de sua representação. À idéia – até hoje comum – de representar os 
elétrons como esferas, ele contrapôs a de que seriam melhor modelados como ondas 
estacionárias.  

 
 Modelo de Bohr Cordas vibrando (ondas estacionárias) Modelo de Schrödinger 

Figura 2: Modelos atômicos. 
Quando se faz vibrar uma corda de um violão, por exemplo, nota-se que em certos 

pontos específicos formam-se nós – como se fossem pequenos pontos de apoio. As ondas 
bidimensionais formadas na corda têm movimento, mas mantêm-se restritas (estacionárias) 
a uma determinada área, como propunha Schrödinger em seu modelo. Segundo ele, os 
elétrons seriam as áreas entre os nós de ondas estacionárias análogas às da corda vibrante 
(na verdade ele usou uma bacia cheia de água como exemplo), com a diferença de serem 
tridimensionais. Outra característica interessante das ondas estacionárias é que dividem a 
corda sempre em partes inteiras, apresentando assim uma natureza quântica. 

A partir dessa interpretação, Schrödinger criou uma equação de onda que permitia 
prever os comportamentos de determinadas partículas. A assim chamada mecânica 
ondulatória de Schrödinger, parte da atual mecânica quântica, só é utilizada quando o 
estudo se restringe às partículas de baixa energia83. Esta limitação decorre do seu caráter 
determinista (não-relativista). Ainda assim, foi responsável por um grande avanço no 
mundo da física84.  

Uma grande contribuição à mecânica ondulatória foi dada por Max Born, físico 
alemão. Enquanto Schrödinger afirmava que as ondas eram resultado de algo que vibrava –
 algo que ele chamou de ψ (psi) –, Born deu um salto adiante ao classificá-las como ondas 
de probabilidade. Seu uso das equações de Schrödinger e de de Broglie permitiu a 
construção de uma matemática funcional plenamente aplicável aos fenômenos subatômicos 
de baixa energia. Com base nas funções resultantes da fórmula de Born tornou-se possível 
prever as probabilidades de ocorrência de determinados eventos nesse âmbito. 

Duas principais correntes interpretativas se seguiram à movimentada década de 1920. 
Uma delas – a teoria quântica dos campos - fundamentava-se nos postulados de Paul Dirac, 
um dos maiores físicos da Inglaterra no século XX. Em 1928, Dirac propunha que a cada 
tipo de partícula – na época apenas três85 – estaria associado um campo. As partículas, 
segundo a teoria quântica dos campos, não teriam substância, ou seja, seriam imateriais. 
Nada seriam além do resultado da interação de campos, estes sim a substância básica do 

                                                
83 Ver-se-á logo a seguir (p. 54) como são diferenciadas as altas e baixas energias. 
84 Para maiores detalhes, ver Abdus Salam, Paul Dirac e Werner Heisenberg, Em busca da unificação, 1991, 

pp. 109-118. 
85 Elétron, próton e nêutron, contra várias centenas de partículas subatômicas atualmente conhecidas. 
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universo. Ouvir tais assertivas de um renomado físico ocidental nos obriga a repensar uma 
série de conceitos – provavelmente pré-conceitos – nos quais se baseiam nossas crenças 
mais profundas. 

O grande avanço da teoria quântica dos campos foi ter sido a primeira a realmente 
levar a relatividade ao mundo do quantum. No entanto, temos na atualidade muitas 
centenas de partículas a demandar uma multiplicidade de campos e uma construção 
combinatória de complexidade além da imaginação86. Isto, por si só, não significa uma 
incorreção da teoria. O problema é que um dos objetivos da física é simplificar os 
resultados experimentais a ponto de permitir sua abstração num modelo ideal, o que não 
seria possível nesse caso. 

Como se verá adiante, trinta anos mais tarde, músicos sem nenhuma ligação explícita 
com a física quântica relativística, caso de Ligeti e Penderecki, exercitaram um método de 
composição que privilegiava o tratamento do espaço-tempo acústico segundo uma 
perspectiva de campos sonoros (p. 107). Coincidência ou sincronicidade? 

Não obstante uma série de inconsistências, e a despeito de seus limites de 
aplicabilidade, a teoria quântica dos campos continua sendo usada até hoje em virtude de 
sua validade pragmática. Parte dessa teoria, principalmente o que foi inicialmente proposto 
por Dirac, tornou-se um dos pilares da mais abrangente teoria da física na segunda metade 
do século XX: a QED (eletro-dinâmica quântica). 

A outra corrente – da qual a QED sorveu muitos de seus conceitos – apoiava-se na 
lei da probabilidade ou “princípio da incerteza” e mostrou ser a via capaz de avançar na 
unificação de várias teorias estanques, além de tratar as difíceis interações de alta energia. 
A aplicação de conceitos estatísticos na mecânica quântica viria a dar-lhe um caráter 
relativamente sistêmico, ou seja, um corpo consistente e resultados teórico-matemáticos 
compatíveis com os experimentais. Esse processo, porém, só pode ser considerado 
completo levando em consideração uma teoria desenvolvida em paralelo por um dos 
maiores nomes da física do século XX: Werner Heisenberg. 

O princípio da incerteza 

A descoberta de que massa e energia não passam de modos diferentes de se falar de 
uma mesma coisa levou os físicos a definir a massa de uma partícula em medidas de 
energia. Dois padrões são comumente aplicados nessa medida: o elétron-volt, que 
corresponde simplificadamente à quantidade de energia adquirida por uma partícula ao 
passar por uma diferença de potencial de 1 volt, e o número de massa, baseado na massa 
da mais leve partícula em repouso (conhecida à época): o elétron. Um próton, partícula que 
ao lado do nêutron forma o núcleo de um átomo, é quase duas mil vezes mais pesado que 
um elétron – seu número de massa é 1.836,12. Para se ter uma idéia de sua dimensão, se 
um próton tivesse o tamanho de uma bola de bilhar, os elétrons estariam “gravitando” a 
uma distância de mais de 5 quilômetros. Levando em consideração que na maioria dos 
átomos encontramos mais de um próton, se repelindo por apresentarem mesma carga 
(neste caso positiva), pode-se deduzir que a interação entre os elétrons e entre partículas 
leves em geral é de ordem enormemente inferior às energias que mantêm um núcleo coeso. 

                                                
86 Conta o anedotário que um aluno de Enrico Fermi lhe teria perguntado quais os nomes das partículas 

subatômicas (à época já eram mais de duzentas), ao que o professor replicou: – Se tivesse memória tão 
boa eu não seria físico, mas botânico. 
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Assim divide-se duas importantes áreas de estudo da física subatômica ou das partículas: 
altas e baixas energias, ou interações fortes e fracas87. 

O primeiro físico a tentar explicar as interações fortes foi Hideki Yukawa, em 1935. 
Em sua teoria, Yukawa afirmava que tais interações podiam ser explicadas através da troca 
de partículas num tempo extremamente curto – as chamadas partículas virtuais. Sua 
suposição estava correta, tendo sido comprovada em 1947 a existência de uma família 
inteira de partículas a que chamaram mésons88. 

Entretanto, a primeira teoria a dar conta das altas energias começou a ser 
desenvolvida por Werner Heisenberg por volta de 1925 e apresentada de forma mais 
completa em 1943: baseado nas tabelas matemáticas de Hamilton89, que organizavam os 
dados em série, criou a mecânica matricial. Heisenberg, um dos maiores nomes da física 
do século XX, tomava como ponto de partida a nossa cegueira com relação ao mundo 
subatômico. Pela impossibilidade de verificação dos fenômenos mesmos deste micro-
universo, a teoria de Heisenberg se preocupava em tabular em matrizes as previsões do que 
se pode observar antes e depois de um determinado evento. 

Uma das mais desconcertantes características de alguns experimentos da física das 
partículas é que, sob as mesmas aparentes condições, obtém-se resultados diferentes. 
Especialmente quando se trata de uma ou de poucas partículas envolvidas. A solução 
proposta por Heisenberg – antes mesmo que tais experimentos pudessem ser realizados – 
apoiava-se na estatística. Segundo ele, embora não possamos prever com absoluta precisão 
o comportamento de uma única partícula, podemos calcular a probabilidade de ocorrência 
dos possíveis resultados. Por esse motivo sua proposição ficou conhecida como o 
“princípio da incerteza”. 

Segundo a formulação original do “princípio da incerteza”, estamos naturalmente 
limitados a prever apenas algumas características em detrimento de outras, quando nos 
aventuramos pelo universo subatômico. O principal motivo dessa limitação encontra-se 
justamente no tamanho dos objetos de estudo da física quântica. “Iluminar” um elétron 
significa na prática bombardeá-lo com milhões de fótons, motivo pelo qual estamos 
impossibilitados de vê-lo, ainda que utilizássemos um super-hiper-ultra microscópio. 
Qualquer outro mecanismo não-visual de medição sofre do mesmo problema, ainda que a 
tecnologia tenha desenvolvido ferramentas que permitem mensurar vários aspectos do 
comportamento das partículas90. Entre as diversas características subatômicas, os físicos 
têm conseguido medir a massa, a velocidade e a direção, que conjuntamente formam o 
momentum de uma partícula. Outra medida possível é a de sua posição. Mas o que é mais 
interessante é que não se consegue medir simultaneamente posição e momentum. Quanto 
mais acurada for a medida de um, menos a do outro. Ao obter absoluta certeza sobre a 
posição de um elétron, necessariamente se desconhecerá totalmente seu momentum. E 
vice-versa. 

                                                
87 Para abranger todos os tipos de força de interação estudados pela física, devemos incluir também o 

eletromagnetismo e a gravidade (Stephen Hawking, O fim da física, 1994, p. 62). 
88 Podemos classificar todas as partículas em três grandes famílias quanto ao seu peso. As mais leves são 

léptons, as medianas são os mésons e as mais pesadas os bárions. As interações fortes dão-se com os 
mésons e bárions, que conjuntamente são chamados de hadríons ou hadrons. 

89 Sir William Rowan Hamilton, matemático escocês do século XIX. 
90 Rutherford “observava” suas partículas alfa em superfícies cobertas de sulfeto de zinco. Nos atuais 

aceleradores de partículas, os detectores são conjuntos complexos de diversas camadas cilíndricas 
(geralmente calorímetros eletromagnético e de hadrons cercados de câmaras de múons). 
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Heisenberg concebeu um modelo interpretativo que tratava as partículas subatômicas 
como partes de um processo dinâmico. Esse foi um grande avanço, na medida em que 
conseguiu combinar o formalismo matemático-relativístico de Einstein à realidade 
quântica. Nessas matrizes destacam-se as interações, muito mais importantes que as 
partículas que as compõem. 

 
Figura 3: Exemplo de diagrama da matriz S de Heisenberg.  
Segundo ele, a rede de interações é que importa e nada podemos afirmar a 

respeito do que ocorre na área de interação. 
Um diagrama da matriz “S” ou matriz de espalhamento91 representa uma série de 

interações energéticas ligadas entre si. Os círculos representam as áreas onde ocorrem as 
interações e nada contêm, posto que abrimos mão da posição espaço-temporal das 
partículas envolvidas para estudar mais de perto os seus momenta. Cada linha representa 
uma partícula e a seta indica sua direção no tempo, já que as antipartículas são pares 
“icônicos” das partículas à exceção de sua oposta direção temporal. 

A leitura do diagrama é feita de baixo para cima, sendo que ele pode ser girado e lido 
em quatro posições diferentes. Cada diagrama representa exclusivamente uma das 
probabilidades numa colisão de partículas, cuja chance de ocorrência pode ser calculada 
com grande precisão. Detalharei adiante (p. 110) como, na década de 1970, sem 
conhecimento deste processo de representação criado por Heisenberg, o compositor 
H. J. Koellreutter desenvolveu um tipo de notação musical bastante semelhante a esse92. 
Coincidência ou sincronicidade? 

No fundo, quando nos propomos a realizar esses experimentos, estamos interagindo 
com a “realidade” e tomando medidas de nossa percepção dessa interação. Não se pode 
observar um objeto sem transformá-lo, sem interferir nele, sem afetá-lo de alguma forma. 
Pode parecer insanidade, num primeiro momento, mas é assim que se trabalha na ciência 
contemporânea. Ninguém contesta o fato de que uma mesma música pode ter um efeito 
incerto ou imprevisível, dependendo de quem a ouça, de quando e como ouve. Do mesmo 
modo, o avanço da física moderna encontra-se na descoberta de que essa propriedade, 
longe de apoiar-se exclusivamente em aspectos psicológicos e culturológicos, é válida no 
mundo “concreto” da matéria, se é que ainda se pode assim chamá-lo. A ciência de hoje 
apóia-se em probabilidades, assim como há muito tempo a arte percebeu a riqueza de 
engendrar construtos imprevisíveis, ainda que de certa forma limitados a certas 
possibilidades interpretativas93. 

                                                
91 "S" de scattering (espalhamento ou dispersão), referência aos fenômenos detectados na colisão de 

partículas de alta energia. 
92 Embora Koellreutter tenha desenvolvido ao longo de sua vida um grande interesse pela filosofia da física, 

me confirmou pessoalmente nunca ter tido contato com as matrizes de Heisenberg. 
93 Sobre essa questão na arte, sugiro a leitura de Umberto Eco, Interpretação e superinterpretação, São 

Paulo, Martins Fontes, 1993. 
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A causalidade das leis clássicas de Newton, que a pouco consideramos válidas para o 
mundo que vemos e tocamos, pode agora também ser questionada. Não seria a lei da 
adição das velocidades – sempre considerada em condições ideais de temperatura, pressão 
e ausência de atrito (ou seja, fora da real “realidade”) – melhor acondicionada num 
determinado patamar de possibilidade de realização? 

No mundo da música, algumas décadas mais tarde, compositores como o alemão 
Karlheinz Stockhausen, o grego Iannis Xenakis e o norte-americano John Cage começaram 
a criar peças baseadas nos conceitos de probabilidade e acaso. Pierre Boulez, compositor e 
regente francês, inventa no princípio dos anos 1950 um método de composição 
fundamentado em matrizes inter-relacionadas cuja função era a de organizar séries de 
parâmetros musicais. Novamente coincidência ou sincronicidade? 

Antes do final da década de 1930, o próprio Schrödinger descobriu que o método 
desenvolvido por Heisenberg, no que diz respeito às altas energias, era equivalente à sua 
mecânica ondulatória. Até recentemente os dois métodos eram utilizados, dependendo do 
tipo de interação a ser estudado. 

Muito tempo mais tarde, com a construção dos ciclotrons (aceleradores de 
partículas), é que se confirmaram as previsões da teoria da matriz de espalhamento de 
Heisenberg para as interações fortes. A partir dessa confirmação, já na década de 1960, a 
física pôde avançar em vários promissores modelos da física na atualidade, entre eles a 
teoria do holomovimento e a teoria bootstrap. Tais teorias, discutidas a seguir, apresentam 
uma característica em comum muito especial: propõem-se a explicar o universo como 
totalidade sistêmica, interdependente, dinâmica e auto-consistente. Um retorno às 
cosmogonias pré-socráticas? De certa forma ... embora num novo patamar de consciência. 

Holomovimento, bootstrap, caos & fractais 

A busca pela partícula fundamental da matéria, como se sabe, tem sido uma 
preocupação milenar de filósofos e cientistas. Os físicos nos últimos tempos avançaram 
nas descobertas de partículas ainda menores que os elétrons, chegando aos glúons, quarks, 
W's e centenas de outras. Os projetos de construção de ciclotrons cada vez mais potentes – 
assim como a quantidade de dinheiro para realizá-los – parecem não ter fim. 

A partir das conclusões da mecânica quântica e da teoria da matriz de espalhamento 
de Heisenberg, uma equipe de físicos contemporâneos – liderados por Geoffrey Chew – 
construiu um modelo de interpretação física do universo chamado teoria bootstrap. Sua 
fundamentação principal encontra-se na mecânica matricial de Heisenberg (p. 53). Nela, o 
mundo é visto como uma teia dinâmica de relações configurada por hadríons, partículas de 
alta energia e caráter auto-gerativo, presentes em todo o universo. No modelo bootstrap 
não se admite a existência da “partícula fundamental”, mas sim que a ilusão de concretude 
e finitude da matéria nos é dada por limitações humanas em termos de percepção e de 
consciência. 

Os métodos de pesquisa mais utilizados no desenvolvimento da teoria bootstrap 
baseiam-se por um lado na topologia, ramo da matemática cujas ferramentas principais são 
equações multidimensionais ligadas à geometria, e por outro na verificação de auto-
consistência, onde vários experimentos são desenvolvidos em paralelo, e 
comparativamente combinados para conformar as bases dessa nova visão. 

A teoria bootstrap tem concluído, com bastante sucesso, pela maioria das hipóteses 
que apontam para uma holo-realidade composta de energia em constante movimento – os 
hadríons. 
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Outra corrente de físicos tem uma concepção da realidade muito semelhante à de 
Chew e seu grupo: a teoria do holomovimento criada por David Bohm, assim denominada 
por partir das características globais e integralizantes do holograma. Cada parte de um 
holograma contém as informações do todo, ainda que de forma menos precisa e detalhada. 
Acrescente-se a esta inter-relação parte-todo o constante fluxo de mutações no qual está 
mergulhado o cosmos e ter-se-á o holomovimento, isto é, a concepção de uma realidade 
dinâmica e apenas parcialmente manifesta ou conhecida. 

Segundo Bohm, só se tem acesso a uma parte secundária da realidade, a qual 
denomina “ordem manifesta” ou “ordem desdobrada”. Tradutores do termo unfolded order 
– Maria de Lourdes Eichenberger e Newton Roberval Eichenberg, por exemplo – 
reconhecem a dificuldade de manter fidelidade à idéia de “desdobramento” do que está 
implicado. Complementa esse conceito, na teoria do holomovimento, o de “ordem 
dobrada” ou “implicada” (folded order), ordem muito mais ampla, matriz de tudo o que se 
manifesta à nossa percepção. Isto se não houver outras ordens por trás dessa. Para o 
cientista, nossa consciência é incapaz, em seus estados ordinários, de chegar à fonte 
imanifesta dos fenômenos, motivo pelo qual encontra-se uma série de paradoxos nas 
análises que se faz da natureza. Isso, por sua vez, sugere que o contato com a fonte original 
dos fenômenos encontra-se na superação desses “estados comuns de consciência”, ou seja, 
na transcendência. 

Retornam, assim, as fortes interconexões entre a física e o misticismo apontados por 
Capra, Wilber, Ferguson, Pribram, Grof e muitos outros. O maya do hinduísmo ou o 
avidya dos budistas já afirmavam a muito que “todos os fenômenos do mundo nada mais 
são que a manifestação ilusória da mente, não possuindo realidade própria”94. Bohm, como 
muitos outros cientistas de hoje, aponta os estados alterados de consciência – seja através 
de hiperventilação, meditação, música e outros – como formas de contato profundo com a 
realidade implicada ou imanifesta. Além disso, a existência de variáveis ocultas95 ou 
inacessíveis ao mundo ordinário garantiria à física a manutenção da objetividade de seus 
postulados, pelo menos enquanto se mantiverem distantes de grandezas extremas e 
contidos, de forma consciente ou não, na esfera do real semiótico. Talvez por isso Jerome 
Wiesner afirme que “alguns problemas são demasiado complicados para soluções 
racionais, lógicas. Eles admitem insights, não respostas”96. 

É interessante notar que o conceito de teia dinâmica de relações está presente nos 
modelos de Bohm e de Chew, o que aponta para uma possível fusão dessas e de outras 
teorias que enfatizam o papel da ordem no universo, usam matrizes para retratar as suas 
transformações e a topologia como ferramenta. 

Outras teorias avançam ainda mais longe que as mencionadas. Temos o biograviton97 
de Jack Sarfatti, os múltiplos mundos de Hugh Everett, John Wheeler e Neil Graham, 
supersimetrias, supercordas, atratores estranhos, gauge e muitos outros modelos e teorias 
baseados, em algum grau, na mecânica do quantum. O grande desafio da física no século 
XX, entretanto, residiu no esforço de criação de uma teoria que unificasse os quatro 

                                                
94 Ashvaghosha citado em Fritjof Capra, O tao da física, 1975, p. 207. 
95 A sugestão da existência de uma “ordem oculta” vincula-se ao debate suscitado pelo experimento EPR 

(conforme nota 73, p. 46). 
96 Citado em John L. Casti, Complexification: explaining a paradoxical world through the science of 

surprise, 1994, p. 1. 
97 Sarfatti é co-fundador do Physics Consciousness Research Group. O graviton, ondícula supostamente 

responsável pela força gravitacional, não foi ainda fisicamente detectado. 
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campos específicos de trabalho dos físicos: eletromagnetismo, interações fracas (entre 
partículas supostamente fundamentais, como os quarks e léptons), interações fortes (entre 
partículas nucleares) e gravitação (entre objetos dotados de energia). 

Abdus Salam e Steven Weinberg em 1979 foram os responsáveis pela unificação 
eletrofraca, isto é, entre as interações fracas e o eletromagnetismo98, comprovadas no 
CERN (Centro Europeu para a Pesquisa Nuclear) em 1983. Encontram-se em andamento, 
desde então, pesquisas visando a unificação da teoria eletrofraca com as interações fortes, 
chamadas eletronucleares, na GUT (teoria da grande unificação), assim como a TOE 
(teoria de tudo) ou teoria das supercordas99, que para Salam pareciam encaminhar-se para 
a unificação final. Entretanto, até o ano de 2013, nem o passo da unificação das três forças, 
na GUT, se confirmou, que se dirá de sua unificação com as forças gravitacionais, um 
sonho distante. Mas digamos que isso um dia venha a ocorrer, haja vista a unificação 
eletrofraca, claro está que tal “teoria de tudo” não solucionaria todas as questões da física, 
muito ao contrário. Uma nova gama de problemas surgiria, como é de hábito em qualquer 
grande avanço científico. Quem sabe passemos então a viver, neste futuro, um novo 
momento de relativo repouso paradigmático, nos moldes da “ciência normal” de Kuhn. 
Mas sinto que não chegarei a testemunhar esse futuro. 

Além dessas teorias da física, têm surgido nas últimas décadas novos campos 
científicos com o objetivo de melhor interpretar e explorar um conceito mais complexo de 
mundo e realidade. Assim ocorre com os estudos de sistemas não-lineares, turbulência dos 
fluidos, movimentos da natureza e do clima, por cientistas como Mitchell Feigenbaum, 
Edward Lorenz, Stephen Smale, James Yorke, Benoit Mandelbrot e outros, resultando no 
que se pode denominar ciência do caos e dos fractais100.  

A própria definição da palavra caos, em princípio oposta ao conceito de ordem, já 
nos coloca em situação difícil: ao que indicam as últimas descobertas, o caos não é um 
conceito absoluto, que designaria o estado de desordem ou entropia de um sistema. Ao 
contrário, a suposta desordem do caos resulta da incapacidade humana para compreender a 
fundo os sistemas aperiódicos, típicos da natureza e da sociedade, exemplificados pela 
turbulência dos fluidos, variações da economia, transformações meteorológicas, 
crescimento de populações e muitos outros fenômenos que escapam das famosas (e 
inexistentes, diga-se de passagem) condições normais de temperatura e pressão. Lembro 
que a acepção do termo cháos, no seu étimo grego, é de origem ou abertura originária de 
onde tudo vem, significando portanto indeterminado101. Só com o mundo romano102 é que 
tomou a acepção de “desordem”, como oposição ao kósmos ou ordem. A Segunda Lei da 
Termodinâmica, por exemplo, segundo a qual o universo caminha inexoravelmente para 
estados mais caóticos, costuma ser explicada a leigos pelo experimento da mistura de tinta 
e água103. Seu resultado, no entanto, pode servir para explicar uma nova organização 

                                                
98 Abdus Salam, Paul Dirac e Werner Heisenberg, Em busca da unificação, 1991, p. 50. 
99 Idem, pp. 60-70. 
100 Uma boa história do surgimento desta ciência em linguagem laica encontra-se em James Gleick, Caos: A 

criação de uma nova ciência, 1991. 
101 Para uma conceituação mais completa e detalhada do conceito de caos, remeto ao primeiro capítulo de A 

essência do caos, de Edward N. Lorenz, intitulado “Vislumbres do caos”,1996, pp. 15-40. 
102 Mais precisamente com as Metamorfoses de Ovídio. 
103 Nesse experimento, um divisor é colocado num recipiente que é preenchido metade com tinta e metade 

com água. Após remover o divisor, água e tinta se misturam de tal forma que, mesmo que esperemos 
eternamente, jamais veremos a mistura retornar à situação inicial. Essa seria a situação do universo 
nascido na total entalpia (ordem perfeita) e fadado a um término totalmente entrópico (no caos absoluto).  
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extremamente homogênea e, por conseguinte, entálpica104. Esses foram alguns dos 
problemas encarados pelos primeiros cientistas a pensar metodicamente sobre o caos. 

 Nas origens do estudo científico dos sistemas aperiódicos – ou não-lineares, como 
também são chamados, por apresentarem dependência sensível às condições iniciais105 – 
vamos encontrar cientistas como Benoit Mandelbrot e Christopher Scholz, criadores de 
uma matemática e geometria mais próximas da natureza. Já que o mundo se recusava a se 
comportar de acordo com as teses euclidianas, foram criados os fractais para descrever a 
complexidade do recorte de litorais e encostas montanhosas, das microirregularidades na 
superfície dos metais, das rochas porosas cheias de petróleo etc. 

Mandelbrot, juntando uma abordagem relativística ao estudo das dimensões, 
concluiu que a natureza exigia, para um melhor entendimento, o trânsito pelas frações 
entre o ponto e a linha, a linha e o plano, o plano e o volume. Como calcular a quantidade 
de petróleo existente numa rocha porosa? Encontrando um número entre a segunda e a 
terceira dimensão. Algo como 2,4 dimensões, por exemplo. Com esta lógica é possível 
calcular o grau de irregularidade ou fragmentação de um fenômeno ou objeto. Foi a partir 
deste fracionamento, desta fracture, que Mandelbrot cunhou o termo fractal em 1975. 
Hans Lauwerier, professor de matemática da Universidade de Amsterdã, define para leigos 
que “um fractal é uma figura geométrica na qual um motivo idêntico se repete numa escala 
sempre diminutiva”106, embora não deixe de registrar que a definição original de 
Mandelbrot refere-se a um conceito mais estrito e mais complexo de dimensão fractal. A 
Torre Eiffel – erigida sobre uma estrutura que se auto-reproduz em escala fractal, de modo 
a combinar leveza e resistência – ou os pulmões humanos – que compactam fractalmente 
uma superfície que estendida ocuparia uma área maior que uma quadra de tênis – são 
outros exemplos da peculiaridade e importância desta organo-geometria. 

Dentre as principais características do caos e dos fractais podemos citar a 
homogeneidade, intermitência, auto-semelhança – inter-relação entre macro e 
microdimensões, lembrando os hadríons bootstrap  –, dinâmica harmônica entre ordem e 
desordem – que também nos pode lembrar a teoria do holomovimento –, simplicidade na 
complexidade e vice-versa. A invasão da vida moderna pelos sistemas eletrônicos de 
manipulação de dados, a informática, nos traz outras novas ciências que estudam a 
realidade virtual e a inteligência artificial, dificultando cada vez mais a separação entre 
mundo vivo e não-vivo, orgânico e inorgânico. 

Embora sejam teorias bastante recentes, tem crescido sua aceitação não só entre os 
físicos, mas entre vários outros segmentos da sociedade, principalmente por tratar dos 
problemas atuais de um ponto de vista holonômico – já vivenciando um novo paradigma. 
Pode-se perceber seus reflexos em áreas como ecologia, saúde, economia, assim como na 
arte107. Nas artes plásticas podemos citar o cubismo, o dadaísmo ou o surrealismo, inter-
relacionados pelos novos conceitos de tempo idealizados pela física relativística. Na 

                                                
104 Uma interessante crítica a essa pretensa irreversibilidade encontra-se no capítulo 18 do livro Chance and 

chaos, de David Ruelle. Prigogine e Stengers propõem a superação da oposição entre determinismo e 
imprevisibilidade, deslocando o foco para a questão do “porque é que uma evolução é imprevisível” 
(1990: 215-216 – grifo do original). 

105 A metáfora usada por vários autores para descrever a dependência sensível das condições iniciais 
menciona a possibilidade de surgir uma tempestade em Nova York a partir do bater das asas de uma 
borboleta no Japão: o denominado “efeito borboleta”. 

106 Hans Lauwerier, Fractals: Images of chaos, 1991, p. XI. 
107 Vide Fritjof Capra, O ponto de mutação, Sabedoria incomum e A teia da vida. 
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literatura desse momento histórico, a simetria temporal também é rompida pelas obras de 
James Joyce, assim como vai enraizar o concretismo de nossa poesia modernista. 

 Especificamente na música, percebemos sua influência nas correntes pós-
estruturalistas do final do século XX, preocupadas profundamente com os relacionamentos 
internos dos elementos e signos musicais (estruturais), e entre esses, os intérpretes e o 
público (meta-estruturais) – todos, como já afirmei, participantes cri-ativos no fenômeno 
musical experimental. 

Um novo paradigma 

De posse das informações acima, conhecendo os experimentos aqui relatados, torna-
se mais fácil entender o surgimento de novas maneiras de interpretar a realidade em todas 
as áreas do conhecimento. 

A aparente insanidade ou irrealidade de alguns novos conceitos deste paradigma 
emergente evanesce à luz dos dados históricos da física quântica. No entanto, a física trata 
apenas de uma parte – certamente fundamental, mas ainda assim uma parte – de um todo 
muito maior. Revoluções ocorrem freqüentemente envolvendo outras áreas do saber. E 
agora, mais do que nunca, a inter-conexão entre essas áreas se mostra frutífera na 
construção de um mundo novo. 

Em minha opinião, a pedra de toque para a realização dessa revolução é a 
consciência. 

Nossa cultura ocidental pode até se espantar, mas aceita a sabedoria de uma célula 
branca sangüínea ao defender o organismo de um invasor. Entretanto, dificilmente aventa a 
possibilidade de haver consciência no nível celular ou subatômico108. Mais difícil ainda, 
portanto, é aceitar que nossa consciência humana seja proveniente do conjunto de níveis 
menores de consciência, organizados para manter a harmonia e o equilíbrio de cada 
indivíduo ou organismo. No entanto, os avanços da física, da bioquímica, da genética e das 
ciências psi nos comprovam a cada dia que esse modelo é o que mais se aproxima das 
verificações hoje feitas sobre a realidade. 

Se alguém nos afirmasse que cada órgão do corpo humano tem uma consciência 
própria e decide livre e isoladamente quando e como agir, provavelmente o taxaríamos de 
louco. Imagine se o coração tivesse uma desavença com os pulmões e decidissem cada um 
agir num ritmo diferente: teríamos nesse caso sérios problemas. Nesse nível de 
consciência, cada órgão depende profundamente dos outros para a própria sobrevivência e, 
por conseguinte, da sobrevivência do organismo enquanto um todo. 

A mesma coisa ocorre no plano mais abrangente dos organismos sociais: a 
suposição, tão comum no Ocidente, de que seríamos primordialmente indivíduos isolados, 
nos tem levado a um estado de desagregação antinatural e destrutivo para o organismo 
maior que chamamos de humanidade. Nas palavras de David Bohm: 

A humanidade se acha agora estilhaçada e fragmentada em incontáveis 
pedacinhos, não somente nações, religiões e grupos, mas cada indivíduo 
nas famílias, isolado de todos os outros; e por dentro, cada indivíduo 
também está dividido em muitos fragmentos; e essa tremenda 

                                                
108 Gary Zukav, em Os mestres da dança Wu Li, 1979, pp. 60-64, resume uma longa discussão da física 

sobre a possível consciência das partículas. Lá é detalhado um famoso experimento no qual um fóton 
disparado sob as mesmas exatas condições atinge locais diferentes numa chapa fotográfica, dependendo 
de estar ou não aberta uma segunda janela vizinha àquela por onde ele passa. E se pergunta: teria o fóton 
“consciência” da segunda abertura e, a partir dela, tomaria uma decisão? 
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fragmentação origina caos, violência, destruição e muito pouca esperança 
de que surja qualquer ordem real109. 

A defesa desse ponto de vista, onde cada um de nós seria uma célula de um 
organismo maior, levantado na hipótese Gaia de James Lovelock, ainda encontra grande 
resistência. A cultura altamente competitiva na qual nascemos e nos criamos – 
especialmente no Ocidente – dificulta sobremaneira a abstração dessa visão categórica para 
outra mais permeável e flexível. É evidente que não podemos negar a individualidade e 
suas manifestações, assim como não o fazemos com uma partícula. O que devemos superar 
é o individualismo competitivo, típico do paradigma mecanicista, e não as 
individualidades, as subjetividades. Criticando essa fragmentação destrutiva, o físico 
Roland de Azeredo Campos afirma a necessidade de “reverter uma tendência à 
superespecialização e à compartimentação cultural” como forma de criar “um mundo onde 
arte e ciência, integradas, dignifiquem a existência humana”110. Só assim é possível 
promover o avanço para um modelo mais aberto, justo e equilibrado de vida, baseado na 
cooperatividade que valoriza cada indivíduo social. 

Se é verdade que as fronteiras leste/oeste têm caído, e em seus lugares têm surgido 
fronteiras digitais, a tendência à globalização das atividades mundiais tem servido como 
canal de mão-dupla. Por um lado, a amplificação tecnológica do acesso à informação tem 
possibilitado uma forte aproximação entre culturas e realizado um processo de 
homogeneização que pode facilitar a comunicação em todas as áreas. A cada dia fica mais 
fácil absorver novos conceitos, venham de onde vier, e a reação frente às constantes 
mudanças tende a diminuir, dando lugar a um paradigma dinâmico, muito mais apoiado na 
transformação e nas relações do que em seus objetos. Por outro lado, se não 
exclusivamente pelo uso ideológico, pela falta de crítica e seleção nesse trânsito rápido de 
informação, ocorre simultaneamente o intercâmbio de aspectos negativos ou 
antropologicamente inadequados. Um claro exemplo desse desvirtuamento é o “massacre” 
cultural perpetrado por transmissões televisivas de tom cosmopolista nas regiões rurais. O 
próprio individualismo competitivo aqui criticado, por exemplo, tem sido “transmitido” ao 
Oriente que se submete cada vez mais ao modus vivendi ocidental. O oposto também se 
detecta, quando observamos a transposição acrítica de várias doutrinas orientais, que 
acabam mergulhadas num mundo neo-liberal e transformadas em doutrinas dogmáticas, 
envolvidas em lutas pelo poder e politicamente manipuláveis ou corruptíveis. Esse 
“holisticismo” é nossa versão ocidental, de marketing, do holismo original. 

Para lidar com esses problemas não existem, é claro, fórmulas prontas. Assim como 
também não existem respostas definitivas para as questões que nos afligem. Entretanto, 
isso não nos deve desencorajar a assumir atitudes que colaborem na transformação desta 
realidade. A meditação, por exemplo, apresenta alta capacidade de lidar com energia e sua 
prática constante pode levar a patamares cada vez mais altos de consciência. A 
consciência, por sua vez, deve levar à ação, que pode ser sempre acompanhada da 
meditação e reflexão, de modo a tornar-se um círculo espiralado que abrange as múltiplas 
faces da vivência humana. 

Sob essa perspectiva, nenhuma vida é menos ou mais importante que as outras. 
Nenhuma profissão tem privilégios sobre as outras a priori. Todos temos o nosso lugar e 
podemos contribuir na construção de um mundo do futuro presentificado. Isto é, viver o 

                                                
109 David Bohm e Renée Weber, “O universo que dobra e desdobra: uma conversa com David Bohm” in O 

paradigma holográfico e outros paradoxos, 1982, p. 71. 
110 Roland A. Campos, Física e poesia: Convergências in Revista USP, 1995, p. 129. 
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presente sem desprezar o patrimônio epocal do passado, nem se iludir na esperança de um 
futuro “divina” ou “naturalmente” melhor. 

Este novo paradigma permite que nos livremos de uma série de preconceitos, abrindo 
os portões para uma nova era, que para muitos de nós já começou. Milhões de pessoas têm 
buscado meios de vida alinhados com uma postura mais humanitária, democrática, 
holonômica, enfim, ecosófica. A transformação paradigmática, não obstante a perspectiva 
capitalizante do “holisticismo” mitificador e consumista, ganha adeptos a cada minuto e o 
artista contemporâneo que repousar em fórmulas fechadas ou acabadas, que não se 
mantiver atento a essa profunda mutação, está fadado ao fracasso. Não ao fracasso 
comercial, é claro, mas ao pior deles: o fracasso enquanto sujeito da história. 
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Capítulo II - Gênese de uma nova estética musical 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se [...] a própria noção de revolução artística, tomada nesse jogo 
de “desfundamento”, perder significado, talvez se abra um 

caminho para um diálogo do pensamento com a poesia ...  
Gianni Vattimo  
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O início da revolução 

Acostumados às análises históricas demarcadas por eventos de “grande importância” 
e em datas específicas, é comum encontrar alguma dificuldade para aceitar a idéia de que 
as transformações por que passa a humanidade raramente encontram delimitadores tão 
precisos. Ao aceitar essas imprecisões, torna-se mais fácil tentar rastrear as idéias 
originadoras das novas correntes na estética da música a partir de tendências e autores mais 
significativos e evidenciar suas relações com as mudanças paradigmáticas pontuadas no 
capítulo anterior. Sugiro que o leitor procure visualizar os “quadros” pintados a seguir 
como um mapa cronológico hipertextual, onde os pontos nodais sincrônico e diacrônico, 
além de seus hiperlinks conceituais, farão com que determinado autor intervenha em 
diversos espaços-tempos, conforme se transforma sua abordagem estética. 

Como visto no capítulo anterior (p. 39), o ápice do mecanicismo deu-se no século 
XIX. Nesse mesmo momento, a música tonal111 – representante desta maneira de 
interpretar a realidade – chegava a seu limite criativo com o romantismo. Mencionei 
também, na introdução (p. 32), que vejo o romantismo como a parte final de um período 
histórico mais longo, a que denominei paradigma tridimensional, principiado na 
renascença. A grande marca desses trezentos anos de história da música – que co-incidem 
com o mecanicismo – é a organização dos sons em acordes cuja lógica de concatenação é 
chamada de tonalidade. A disciplina que estuda essa área da composição musical é a 
harmonia e seu acompanhamento ao longo da história mostra que a busca pela dilatação e 
complexificação harmônicas – que começa com a padronização do grau sensível na sétima 
nota da escala112 e termina com a cromatização de todas as possíveis transições de acorde – 
levou a uma liberdade que impôs a dissolução do sistema tonal. O problema naquele 
momento era: o que é que viria a substitui-lo? 

Atonalismo 

A tonalidade começou a ser colocada em xeque já na segunda metade do século XlX, 
com as obras de Richard Wagner (Alemanha 1813-1883) e Claude A. Debussy (França 
1862-1918). Esses dois compositores, através de abordagens bem diversas, estenderam as 
fronteiras do método tonal até os seus limites. Para entender um pouco melhor a revolução 
musical do século XX, é preciso observar a evolução desse método composicional, surgido 
na renascença como inovação sobre as técnicas composicionais medievais. 

A música da idade média era estruturada sobre modos – ou seja, sobre séries de 
notas – diferenciados pela seleção dos pontos de apoio. Embora fossem usados os nomes 
dos modos gregos (dório, jônico, lídio etc.), esses modos medievais não tinham uma 

                                                
111 Música baseada na lógica da tonalidade. A escala tonal (ou diatônica) é composta de sete notas 

selecionadas entre as doze da escala cromática (com sustenidos/bemóis entre as notas naturais). A 
tonalidade é uma forma de estruturação baseada em acordes que se apóiam nos sons da escala diatônica (a 
que só possui notas naturais). A composição sob o método tonal principia com a seleção de um som 
principal que será o centro de apoio ao redor do qual gravitarão os restantes. A partir da instauração desse 
centro chamado de tônica, determinam-se outros pontos de maior ou menor importância segundo a 
clareza de sua distinção daquele tom. 

112 Chama-se grau sensível à sétima nota de um modo ou escala - antecedente da conclusão - quando essa 
dista apenas meio tom da oitava, criando um tensionamento que pede resolução. Esse movimento de 
tensão (sétima) e repouso (oitava) é a base da dinâmica da tonalidade. 
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relação clara com aqueles113. Outra característica da música daquela época era o privilégio 
dado ao aspecto melódico. Os acompanhamentos, quando existiam, eram 
predominantemente rítmicos. Dos seis modos autênticos utilizados, apenas dois 
apresentavam a sensível. Como a sensação de resolução é muito mais forte e clara na 
presença do grau sensível, os autores do fim da idade média começaram a inseri-la nos 
modos onde ela originalmente não existia. Esta prática cresceu de tal forma que acabou por 
reduzir os diversos modos a dois principais, conhecidos como modo maior e modo menor. 
Sendo o dualismo um dos pilares filosóficos do período mecanicista, não me parece 
coincidência essa opção paradigmático-musical, geralmente identificada por ouvidos leigos 
como “acordes tristes” (modo menor) e “acordes alegres” (modo maior).  

O processo de redução dos modos ocorreu conjuntamente à criação da harmonia 
tonal, ou seja, da estruturação musical que trata os acordes em primeiro plano. Assim, 
ainda que numa primeira análise a música tonal apareça como um progresso pleno em 
relação ao modalismo medieval, podemos perceber que – ao menos no campo melódico – 
ela representou um drástico empobrecimento. A redução dos modos a apenas dois foi o 
preço pago pela entrada da “tridimensionalidade” na música, tendo significado uma perda 
de sutileza só recuperada três séculos mais tarde. 

Wagner – e sua nítida preferência pelas grandes formas e orquestras ainda maiores – 
foi um dos poucos compositores do século XIX a conseguir inovar sobre o método tonal, 
melhor dizendo, a transitar por novas possibilidades trans-tonais. Em alguns momentos ele 
cria cadências e acordes tão amplos e complexos que dificulta, e em minha opinião 
impossibilita, uma análise harmônica tradicional. As grandes massas orquestrais a seu 
dispor, no entanto, parecem ainda pouco exploradas aos ouvintes hodiernos, preocupados 
mais qualitativamente com o timbre. Além disso, seu uso das formas musicais não pode ser 
exatamente denominado inovador. Por esses motivos, considero Wagner, na melhor das 
hipóteses, como um dos pais da corrente expressionista que surgiria no princípio do século 
seguinte. Paz afirma que “Wagner, esgotada sua esfera de influência, ficou situado em sua 
categoria de criador individual [...], porém sem ressonâncias vitais, incitadoras, na música 
renovadora de hoje”114. Figuras mais sutis como Franz Liszt (Hungria 1811-1886) – 
criador do “poema sinfônico”, que abandona a forma sonata, e da "metamorfose temática" 
– e Debussy – autor de “harmonias caleidoscópicas”, mais preocupado com os timbres que 
com a tonalidade – foram os principais nomes a romper com a tradição musical iluminista. 

Arnold Schoenberg (Áustria 1874-1951), antes da virada do século – quando compôs 
o sexteto de cordas opus 4 “Verklärte Nacht” (1899) –, preferia usar o termo 
pantonalidade para definir sua obra. Os críticos da época usavam o termo atonal com 
sentido pejorativo − como a-musical, não-musical − para atacar Debussy e outros 
compositores avessos à tradição. Hoje o conceito de atonalidade é aplicado, sem grande 
rigidez, a qualquer meio de organização das alturas que não se prenda aos limites da 
harmonia tradicional ou tonalidade. Koellreutter, por exemplo, a define como “princípio de 
estruturação musical que transcende o da tonalidade, ou seja, que integra o princípio tonal 
em uma ordem sintática mais ampla”115. 

Uma obra orquestral de Debussy, composta em 1894, é tida hoje como um possível 
ponto de partida para a música moderna: seu “Prélude à l’après-midi d’un faune”. Embora 

                                                
113 As notas do modos medievais sequer coincidiam com as de seus respectivos homônimos gregos. 
114 Juan Carlos Paz, Introdução à música de nosso tempo, 1976, p. 36. 
115 H. J. Koellreutter, Terminologia de uma nova estética da música, 1990, p. 17. 
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ainda tonal, o prelúdio se liberta do diatonismo116 derrubando a imperatividade das velhas 
relações harmônicas. Já na apresentação do tema, a flauta passeia cromaticamente em 
todos os semitons entre do sustenido e sol, ainda que no terceiro compasso resolva em 
si maior. A cada reaparecimento, o tema retorna transformado, inexistindo sequer uma 
repetição literal117. Sugere uma liberdade formal ímpar, com desenvolvimentos elípticos 
pouco tradicionais para aquele momento histórico. O aprofundamento dessa liberdade 
tanto formal como harmônica vai se prolongar até suas últimas obras. “Jeux” (1912-1913), 
um balé composto para Nijinsky, apresenta uma notável evolução dessa liberdade. O 
privilégio timbrístico e a forma assimétrica em parceria com ritmos e harmonias flutuantes 
demarcam o início de “jogos” muito mais ousados para a música experimental.  

Segundo Paz, “Debussy, em seu aspecto formal, revela um compositor que rompe 
com a tradição ocidental quanto à harmonia e execução de formas e de desenvolvimento, e 
que enfrenta o difícil problema da substituição de tais elementos formativos”118. Jarocinski 
relata que Debussy “foi o primeiro a dar aos sons isolados, ou grupos de sons a mesma 
importância dada à melodia, ritmo e harmonia. [...] Isto viria a ter importantíssimas 
conseqüências que só se tornariam plenamente aparentes na mais nova música sob a 
influência de Webern”119. Seu trabalho, além de influenciar os compositores de inclinação 
expressionista – como Schoenberg, Berg e Webern – vai também enraizar um conjunto de 
autores menos racionalistas e mais intuitivos, que serão discutidos adiante sob o título 
“Corrente intuitiva na música moderna” (p. 70). 

Schoenberg, antes de inventar sua nova técnica, o dodecafonismo, criou o termo 
Sprechgesang (meio termo entre canto e fala) para definir a linha vocal de sua obra 
“Pierrot Lunaire” (1912), embora não tivesse dado continuidade a esse experimento. Ainda 
assim, o privilégio dado às combinações timbrísticas, a chamada Klangfarbenmelodie 
(melodia de timbres) outro termo criado por Schoenberg, por certo viria a inspirar futuros 
artistas. 

A conturbação sob a qual vivia a ciência daquela virada de século, aqui rapidamente 
tratada no capítulo “Apontando a era do espaço-tempo”, pode ser inter-relacionada com o 
ambiente que começava a se instaurar no âmbito musical. Além disso, o clima de fin de 
siécle, típico para revisões e transformações estruturais, pode ter auxiliado os cientistas em 
sua busca pela descoberta do novo. Os principais motivadores, no entanto, foram 
indubitavelmente a crise social, a depressão econômica e a disputa entre “partidos e 
movimentos de classe operária, geralmente com uma orientação socialista, [...] partidos 
demagógicos antiliberais e anti-socialistas [...] (e) partidos e movimentos nacionalistas de 
massa”120. Em suma, criava-se um momento fértil para o surgimento de idéias 
revolucionárias, nos mais diversos campos. 

Dodecafonismo: democracia musical (ou ditadura do cromatonalismo?) 

Nas duas primeiras décadas do século XX, Arnold Schoenberg trabalhava em busca 
de uma maneira radicalmente nova de se fazer música. A distensão da tonalidade havia 
levado ao extremo aquele tipo de estruturação e vários compositores sentiam-se perdidos 

                                                
116 Uso predominante das 7 notas de uma oitava, que é composta de 12 sons cromáticos. Vide nota 111 deste 

capítulo (p. 61). 
117 David Cox, Debussy orchestral music, 1974, pp. 14-15. 
118 Juan Carlos Paz, Introdução à música de nosso tempo, 1976, p. 57. 
119 Stefan Jarocinski, Debussy impressionism & symbolism, 1976, p. 163. 
120 Eric Hobsbawn, A era do capital, 1988, pp. 314-316. 



 67 

frente tal estado de indefinição. O impacto das teorias de Einstein – a despeito da fama 
proveniente de algumas manchetes de grandes jornais na década de 1910 – e sua absorção, 
mesmo nas comunidades mais eruditas e atualizadas, eram ainda bastante pequenos. Nas 
rodas vienenses de artistas, no entanto, o expressionismo se impunha como a nova maneira 
de criação. Além de músico, Schoenberg também pintava, chegando a trocar intensa 
correspondência com Kandinsky nos primeiros anos do século XX. A busca por novos 
meios de expressão conduziu-o à criação de obras cada vez menos impregnadas da estética 
romântica, passando por um período atonal que resultaria na criação do método 
dodecafônico nos primeiros anos da década de 1920121. Sua primeira obra dodecafônica foi 
o conjunto de “Cinco Peças para piano” (1920-23), opus 23. 

Como muitas das idéias interessantes, basta lembrarmo-nos de seu contemporâneo 
Einstein (p. 46), esta idéia partia de um pressuposto simples: para substituir a tradicional 
monarquia do sistema tonal – onde um determinado acorde reina como centro tonal – 
Schoenberg propôs a democracia plena entre as alturas − que alguns denominariam 
ditadura do proletariado. Seu método levava em consideração todos os doze tons da escala 
temperada ocidental – as notas brancas e pretas de uma oitava do piano – distribuindo-os 
eqüitativamente pela música. Assim, após tocar uma nota ré bemol, por exemplo, todas as 
outras deveriam ser utilizadas antes da repetição daquele tom, qual fosse a oitava. Essa 
metáfora político-ideológica, além da abordagem um tanto técnico-racionalista, lhe 
garantiria a simpatia de Adorno e dos neo-iluministas da Escola da Frankfurt, Assunto a 
ser discutido logo adiante, quando chegarmos a Stravinsky (p. 70). Schoenberg escreveu 
sob a nova técnica peças extremamente curtas, retomando formas mais amplas apenas ao 
final da década de 1920, como na Suíte para Piano, no Quarteto de Cordas n. 3 ou nas 
Variações Orquestrais. Ele próprio, no entanto, costumava flexionar as regras seriais do 
dodecafonismo, alternando a partir de 1932 peças tonais e dodecafônicas. 

Para escrever uma peça sob o método dodecafônico, o compositor deveria começar 
sua obra formando/compondo uma série com as doze notas – daí o nome dodecafonismo –
 e a partir dela e de suas variações122 teria um vasto, sólido e coerente material de base para 
sua invenção. Embora já houvesse compositores medievais que compusessem seguindo 
alguns padrões seriais – principalmente com relação aos ritmos – pode-se dizer que essa é 
a primeira vez que se compõe a partir de uma rigorosa estruturação serial123, nesse caso, 
serialização das alturas. 

Os ritmos utilizados na música dodecafônica, apoiados em figuras muito variadas e 
sincopadas124, soam com uma fluidez incomum para aquela época. Para o ouvinte eles 
aparentam algo como uma ausência de ritmo, um uso do desenvolvimento temporal amorfo 
ou no mínimo de difícil percepção. Soubessem ou não das conclusões einsteinianas sobre a 
relatividade do tempo, os compositores daquela corrente preocuparam-se em evitar as 
fórmulas rítmicas muito claras ou definidas, como se tentassem fugir das fortes amarras 
existentes entre a música e o seu desenrolar temporal. Falo em tentativa pois, em essência, 

                                                
121 Paul Griffiths, Enciclopédia da música do século XX, 1995, p. 198. 
122 Retrogradação, inversão intervalar, retrogradação da inversão e transposição do original e de cada 

variação para todos os outros tons, totalizando 47 variações da série original. 
123 É preciso registrar que embora o método dodecafônico proponha uma organização rígida das alturas, os 

compositores que o utilizaram tomavam certas liberdades, exceção feita a Anton Webern, seu mais 
importante discípulo. 

124 Notas de apoio deslocadas em relação ao apoio tradicional na cabeça do compasso ou em tempos 
marcados. A síncopa causa uma sensação de fluidez temporal, na medida em que elimina os pontos de 
apoio métricos. Esse método rítmico é bastante utilizado, por exemplo, no jazz. 
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o tratamento da série como aglutinador do discurso musical dodecafônico mantinha-o 
bastante linear. Lembra bastante as primeiras obras cubistas, nas quais a solução de 
representar diversos "momentos" num só, através das múltiplas perspectivas tornadas 
simultâneas, apresenta-se como uma primeira abordagem, a ser posteriormente 
aprofundada com o cubismo sintético e as colagens125. 

Por causa das radicais inovações deste método composicional, no fundo preocupado 
menos com as estruturas formais do que com os elementos constitutivos do discurso 
musical, o público tendeu a reagir repulsivamente e a freqüência nas salas de concerto 
nunca chegou a ser significativa. Os argumentos para justificar tal atitude foram os mais 
diversos, mas nenhum deles explica por que até hoje, passados quase cem anos, o 
dodecafonismo não tenha se difundido fora de círculos restritos. Nem o próprio 
Schoenberg concordaria com o argumento adorniano segundo o qual sua música do 
austríaco estaria se emancipando da linguagem falada através da “destruição do 
sentido”126. Se Adorno, no entanto, tiver razão em alguma medida, pode estar aí o motivo 
pelo qual o dodecafonismo não conseguiu ser tocado e ouvido em espaços proporcionais 
aos conseguidos por outros experimentalistas de então. 

Uma das acusações mais comuns ao movimento é a de que ele teria radicalizado em 
demasia na questão da abolição da harmonia e da tonalidade. Os que defendem este ponto 
de vista baseiam-se na afirmação – no mínimo discutível – de que a harmonia apresenta 
uma justificação acústica para sua existência127. É um fraco argumento, contra o qual 
basta-nos recordar que por milênios a sociedade conviveu com música modal ou 
exclusivamente rítmica. Isto sem fazer referência à música do Oriente, que se baseou 
marcadamente em escalas muito diversas das diatônicas128. 

Prefiro acreditar que o método de Schoenberg peca pelo excessivo racionalismo. Não 
bastasse sua exagerada preocupação negativa, em não ser aquilo que a tradição romântica 
era, ou seja, tonal, lembro que as técnicas de composição conhecidas partem da experiência 
concreta, da realização prática, para só mais tarde chegar a uma formulação teórica, 
enquanto o dodecafonismo nasceu um tanto invertido: da rigorosa teorização para a 
prática. É claro que existem outras variáveis a serem consideradas. Dentre elas, a mais 
importante é a que explicita a questão ideológica: o público não estava pronto, assim como 
não está até hoje, para obras mais informativas, abertas e exigentes. Se o racionalismo da 
obra de Johann Sebastian Bach foi muito bem recebido séculos antes, o motivo da não 
aceitação schoenberguiana deve ser outro. Meu critério de avaliação, embora considere a 
importância do alcance público (ainda que especializado) da música experimental, não 

                                                
125 Para interessados no aprofundamento da inter-relação entre o dodecafonismo e o cubismo, sugiro o 

segundo capítulo de Donald Mitchell, The language of modern music. 
126 Theodor W. Adorno, Filosofia da nova música, 1974, p. 103. 
127 Tal tese baseia-se no fato de que os primeiros, e tão somente os primeiros, harmônicos a soar em conjunto 

com uma nota qualquer são os que com ela compõe os intervalos consonantes (oitava, quinta, outra 
oitava, terça, etc.). É bom lembrar que tal conceito, o de consonância, é relativo à distância entre as notas 
do intervalo, ao timbre, à inversão, aos sons antecedentes e conseqüentes, e especialmente à cultura do 
ouvinte, portanto bem pouco dependente de fatores físico-acústicos qualitativos. O que é consonância, 
numa situação acústica ou cultura, não o é em outra e vice-versa. 

128 Escalas de quarto de tom ou microtonais, afinadas em intervalos extremamente pequenos para o padrão 
ocidental de percepção. 
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pode repousar exclusivamente nessa variável129. De um modo ou de outro, vale considerar 
a argumentação de Webern130 a esse respeito, indicando que se pode fazer música boa ou 
ruim, independentemente da técnica utilizada: 

Todas as obras compostas entre o desaparecimento da tonalidade e a 
formulação da nova lei dos doze sons foram curtas, notavelmente curtas. 
As obras mais longas escritas naquela época estavam fundadas num texto 
de base (‘A espera’ e ‘A mão feliz’, de Schoenberg, ‘Wozzeck’, de Berg), 
em relação, assim, com algo extra-musical. Ao se renunciar à tonalidade, 
perdeu-se o meio mais importante utilizado na construção de obras de 
longa duração, pois a tonalidade era o fator principal quando se tratava de 
conferir coesão formal. Era como se a luz tivesse se apagado! Era essa a 
nossa impressão. (Ao menos é o que nos parece hoje). Na época, as 
coisas estavam mergulhadas numa correnteza incerta e obscura. Tudo era 
muito estimulante e emocionante, de maneira que não tínhamos tempo de 
prestar atenção àquilo que perdíamos. Foi somente quando Schoenberg 
enunciou a lei que formas maiores tornaram-se possíveis. [...] Nós não 
pudemos fazer nada para evitar a dissolução da tonalidade e não fomos 
nós que criamos a nova lei: foi ela quem se impôs. Quanto ao resto, diga-
se de passagem, compõe-se como antes, mas baseando-se numa série 
fixa, que deverá ser criada. (Aqui também o resultado pode ser uma droga 
– mas isso já acontecia nas composições tonais, e ninguém 
responsabilizava os modos maior e menor!). 

De minha parte, penso que a opção por uma determinada técnica composicional 
depende fundamentalmente do que se pretende exprimir e a quem se dirige a expressão. 
Uma idéia poética inovadora exigirá, consistentemente, uma técnica e linguagem 
inovadoras, assim como exigirá do público, via de regra, algum conhecimento do contexto 
onde se situam para melhor apreendê-las em suas diversas dimensões. Se o critério de 
valor elegido é o da inovação, dificilmente se pode deixar de reconhecer que o maior 
impacto da corrente dodecafônica repousa no choque frontal e estruturado contra a tradição 
e na própria abertura de novas possibilidades criativas. Se o dodecafonismo se tivesse 
imposto como alternativa única, aí sim haveria motivo para espanto, já que não se faz uma 
transição paradigmática de modo consensual e em tempo tão curto. 

A técnica dodecafônica privilegia a relatividade entre os sons, a despeito de suas 
alturas absolutas. Schoenberg chamava seu método de “composição com doze sons 
relacionados somente entre si”131, enfatizando esse aspecto que se compara às teses 
einsteinianas. Vale notar também que se pode entender de forma inter-relacionada o 
desenrolar histórico da estética dodecafônica e da física daquelas primeiras décadas do 
século. Assim como as mais profundas raízes da física quântica encontravam-se em Planck 
e nos continuadores de suas pesquisas, sem negar a importância de Einstein, podemos 
paralelamente entender que as raízes da música quântica, do experimentalismo do pós-
guerra, encontra-se nos continuadores das pesquisas de Debussy, sem negar, é claro, a 

                                                
129 Conforme o tópico “Informação, estética e ideologia” (p. 123), a ser discutido no próximo capítulo. Lá 

enfatizarei que não há contradição entre a disseminação da obra experimental e seu esperado pequeno 
alcance quantitativo. Na verdade, parto do pressuposto de que toda a vanguarda tem uma mensagem a 
transmitir e quando o faz, amplamente, acaba se tornando "tradição". 

130 Anton Webern, O caminho para a música nova, 1984, p. 144-145. 
131 Ibidem. 
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importância de Schoenberg e seus discípulos, dos quais Anton Webern será considerado, 
depois de sua precoce morte, o “pai” da vanguarda do pós-guerra. 

Corrente intuitiva na música moderna 

À exceção do dodecafonismo, diversamente da profusão de “ismos” e manifestos 
ocorrida nas artes plásticas, não se encontra nesse início do século XX outros movimentos 
aglutinadores baseados em novas técnicas estruturadas de composição musical. Assim, 
quando me referir a uma corrente intuitivista estarei utilizando um termo aqui criado para 
reunir autores que apresentam essa postura como característica comum e não a um 
movimento estilístico organizado e reconhecido. Essa ausência do termo "intuicionismo", 
ou algo que o valha, não significa que tais compositores não apresentaram inovações 
importantes para a história da música. Ao contrário, trata-se dos artistas mais produtivos e 
afinados com uma nova visão cosmogônica ainda bastante incipiente, que 
caracteristicamente enfatizaram o lado intuitivo do homem. Por buscarem novos modos ou 
antigas modalidades orientais como fonte de inspiração, por vezes ambos, são às vezes 
denominados de neo-modalistas, termo insatisfatório para classificá-los, já que não se trata 
de uma simples retomada ou resgate do “modalismo” medieval, oriental ou greco-clássico, 
mas de sua reinserção num contexto bem diferenciado do foco exclusivamente 
melódico/harmônico. Suas obras expressam uma sutileza e profundidade paradoxalmente 
mescladas a força e energia raras, inspiradas no legado do "mestre" Debussy – que 
continuaria a inovar praticamente até sua morte em 1918 – e na música tradicional do 
Oriente. 

A época modernista132 das primeiras décadas do século teve como uma de suas 
características o aparecimento de compositores de personalidade marcante, que se 
abstiveram de seguir um movimento estético específico, como já mencionei. Embora seja 
comum encontrar então uma série de compositores tardiamente românticos – como 
Richard Strauss, Ferruccio Busoni, Edward Elgar, Carl Nielsen, Ralph Vaughan Williams, 
entre muitos – ou mesmo neo-clássicos que buscavam recuperar as tradições do século 
XVIII – como Paul Hindemith, Francis Poulenc, Rimsky-Korsakov, Alfredo Casella etc. –, 
uns poucos nomes começavam a despontar no meio musical com material inovador em 
aspectos não só harmônicos, mas especialmente rítmicos e formais. Dentre estes destaco 
duas figuras principais: Stravinsky e Bartók. 

Stravinsky e os ritmos insanos 

Igor Feodorovich Stravinsky (Rússia 1882-1971), além de não aderir a nenhum 
movimento estético específico – exceto por um curto período, entre 1958 e 1959, ao 
serialismo de seus “Movimentos para Piano e Orquestra” –, apresenta no decorrer de sua 
longa carreira um amplo leque, em termos de variedade estilística. Em 1910 chocou a 
sociedade parisiense com os ritmos incomuns e marcantes, para a época, do “Pássaro de 
Fogo” – tão inovador no campo das durações quanto o dodecafonismo no das alturas – e a 
seguir, em 1911, com o politonalismo de “Petrushka”. 

Percebendo que toda a música tradicional tinha como foco central a questão 
harmônica, o “Pássaro de Fogo” procura deslocar sua ênfase para uma categoria mais 
visceral e primitiva: o ritmo. As peças comuns apóiam-se em uma fórmula de compasso 

                                                
132 Vale distinguir nosso uso dos termos: modernidade, para o período histórico do paradigma mecanicista-

racionalista, modernismo, para o movimento das artes na primeira metade do século XX. 
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(binária, ternária ou quaternária) e mudam-na apenas de um movimento para outro. Na 
música popular, então, o que se encontra é uma única fórmula, do início ao fim da “peça”. 
Essa padronização reforça o caráter linear e previsível do discurso musical. As obras 
stravinskianas, ao contrário, compõem-se de jogos rítmicos complexos, abolindo em 
diversos casos as barras de compasso, caso das “Diphonas” e “Elegias de Threni” 
(1957-1958). Sem dissolver o pulso − ao contrário, enfatizando seu lado mais primal − 
Stravinsky joga com uma variação e riqueza rítmicas de modo a romper com o legado 
mecanicista da previsibilidade encontrada nas redundantes fórmulas binárias ou ternárias. 

Ainda que não seja prioritária, sua relação com a harmonia é também bastante 
experimental. Numa carta dirigida à Stravinsky, Debussy fala de sua “especial satisfação 
em dizer-lhe o quanto alargou as fronteiras do permissível no império do som”133. 
Reportando-se mais precisamente ao “Pássaro de Fogo”, Debussy não deixa de colocar em 
evidência o trabalho fronteiriço no qual também se encontravam os compositores não 
dodecafonistas. Em “Petrushka”, por exemplo, Stravinsky experimenta colocar duas 
tonalidades antinômicas (dó maior e fá sustenido maior) para soar simultaneamente, o que 
resulta numa estranheza inicial que, após algum tempo, se torna um belíssimo contraste. A 
despeito da manutenção de claras melodias temáticas − que ao lado do programa sustentam 
o conjunto − o resultado, às vezes poético e lírico, às vezes descompassado devido à 
grande irregularidade rítmica, mostra-se um tanto agressivo aos ouvidos da época. 

Em 1918, volta à carga com sua anti-ópera “História do Soldado”, envolvendo 
atuação, dança e narração falada – tudo menos cantores cantando –, além de uma economia 
instrumental muito acentuada para um trabalho “operístico” – apenas sete instrumentos: 
clarinete, fagote, trompete, trombone, percussão, violino e contrabaixo. O musicólogo Paul 
Griffiths considera a obra “áspera na harmonia e na instrumentação, incorporando paródias 
de danças populares, entre elas o ragtime e o tango, além de um dissonante coral”134. 

Adorno tornou célebre uma “disputa” estética entre Schoenberg e Stravinsky. Tal 
disputa nunca ocorreu de fato, mas apenas a partir da obra adorniana Filosofia da nova 
música, composta de dois artigos escritos em 1940 e 1947, na qual Adorno identifica 
respectivamente as teses dodecafônicas com o neo-iluminismo racionalista e com o 
“progresso” – noção frankfurtiana bastante discutível, especialmente em nossa atualidade 
“neo”-liberal – e a música stravinskiana com o reacionarismo da “restauração”. Dentre 
inúmeros argumentos tecnicamente fundamentados, haja vista o indiscutível conhecimento 
musical de Adorno, destaco sua afirmação de que “as dissonâncias surgiram como 
expressões de tensão, de contradição e de dor”135. Essa mesma tensão dissonante, no 
entanto, serviu largamente para representar as “dores de amor” do subjetivismo romântico, 
assim como para gerar o movimento na estética medieval contrapontística. A identificação 
da polifonia com a multiplicidade de vozes do coletivo dá-se, em sua análise, em confronto 
ao individualismo romântico homofônico, ao afirmar que “o pensamento contrapontístico é 
superior ao harmônico homofônico, porque sempre subtraiu a superposição vertical à cega 
compulsão das convenções harmônicas”136, esquecendo-se, convenientemente, de que as 
regras dos estilos polifônicos são bastante rigorosas, compulsivas e convencionais. Da 
descrição à interpretação, Adorno faz com que sua defesa da música schoenberguiana mais 
pareça um ataque violento ao beco sem saída para onde se dirigiu toda a música. Sua 

                                                
133 Citado em Donald Mitchell, The language of modern music, 1976, p. 22. 
134 Paul Griffiths, A música moderna, 1987, p. 61. 
135 Theodor W. Adorno, Filosofia da nova música, 1974, p. 72. 
136 Idem, p. 75. 
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crítica ao “renascimento da tonalidade” em Stravinsky137 desconsidera a diferença entre a 
submissão – que nem mesmo assim consegue evitar alguma carga informativa em meio à 
mesmice e à redundância – e a inserção de novos signos em códigos menos herméticos. 
Dirige-se, como no mais de sua produção, à falta de saída da aporia. 

Na verdade, nem Schoenberg nem Stravinsky puderam sintetizar, isoladamente, as 
raízes de uma estética neo-paradigmática. À vantajosa distância temporal daqueles 
primórdios modernistas, bem maior que a de Adorno, é preciso reconhecer, percebo que 
nomes fundamentais para o desenvolvimento da estética da vanguarda como os de Varèse 
e Bartók não são por ele considerados. A própria busca de uma genialidade personalizada, 
por si só, pode ser considerada ideologicamente criticável, podendo apenas ser entendida 
como estratégia para o seu momento histórico, hoje invalidada por uma série de alterações 
no cenário político-ideológico. Como já se verá, diversas filosofias musicais, apoiadas na 
criação de diversos autores, conjugaram-se na fundamentação das atuais correntes estéticas 
que classifico por holonômicas. 

Por tudo isto, ao contrário do que propõe a análise adorniana – com a qual concordo 
no que tange à identificação da indústria cultural como mecanismo político-ideológico de 
manutenção da ordem burguesa sob a lógica capitalista do lucro e da exploração –, o 
rompimento com a tradição – que na obra de Schoenberg se dá impregnado de uma 
perspectiva retrógrada, através do resgate da abordagem contrapontística e de formas 
medievais como as danças e o rondó – em Stravinsky manifesta-se pelos ritmos viscerais, 
politonalidade e combinações inauditas, em parte vinculadas à perspectiva programática, 
onde o texto cumpre um papel puramente inspirativo, em nada semelhante ao 
“programatismo” romântico, para o qual a função do texto (programa) era facilitar o 
acompanhamento e entendimento da peça musical. 

Juntando-se tais características, encontra-se na música stravinskiana das primeiras 
décadas do século XX um conjunto orgânico, já bastante imprevisível e aberto a uma 
grande diversidade interpretativa, não obstante parte de sua produção apresentar 
características neo-clássicas, devo reconhecer. Segundo Griffiths, “sua música não avança 
deliberadamente para uma resolução; a harmonia não-diatônica e o ritmo irregular roubam 
a sutil precisão com que a música tradicionalmente possibilitava predizer o que vinha a 
seguir”138. Lembremo-nos que a imprevisibilidade é uma característica crítica em relação 
ao paradigma da tradição, mas só encontrada na física no princípio da incerteza 
heisenberguiano, desenvolvido de 1925 a 1943 (vide p. 54). Por uma entrevista dada a 
Robert Craft – onde Stravinsky declara que Albert Einstein, na estréia de “Oedipus Rex” 
(1927) em Berlim, veio cumprimentá-lo139 –, deduzo que o contato entre o compositor e o 
cientista não era dos mais profundos, fato que certamente teria sido melhor comentado por 
Stravinsky. Levando-se em consideração as datas e a realização de estréias stravinskianas 
na Alemanha, conclui-se que os físicos Einstein e Heisenberg, por sua vez, ouviram as 
obras de Stravinsky. Isso me permite levantar a hipótese de que a influência das novidades 
do mundo da estética podiam também, paradigmaticamente, inspirar os grandes físicos, 
como uma vez declarou o nobel de física Richard Feynman, conhecido por improvisar aos 
bongôs140. 

                                                
137 Idem, p. 139. 
138 Paul Griffiths, Enciclopédia da música do século XX, 1995, p. 218, grifo meu. 
139 Robert Craft, Conversas com Igor Stravinski,1984, p. 60. 
140 Pode-se vê-lo neste vídeo: <http://youtu.be/HKTSaezB4p8>. 



 73 

Em síntese, vamos encontrar nesse grande compositor as raízes de boa parte das 
inovações radicais presentes na música do pós-guerra, a serem sumarizadas adiante 
(“Paralelos paradigmáticos: física e estética”, p. 119), especialmente com relação à 
dimensão rítmica. 

Bartók e a “comunidade” 

Béla Bartók (Hungria 1881-1945) era antes de tudo um grande pesquisador. O 
folclore e a música primitiva eram seus principais interesses, motivo pelo qual viajou por 
diversas regiões de sua terra natal, “dos Cárpatos ao Adriático, da Eslováquia ao Mar 
Negro”141, chegando a fazer prospecções musicais no Norte da África. 

A característica marcante de seus levantamentos não era a busca pela diversidade do 
material encontrado, mas justamente o contrário: interessava-o aquilo que ele apresentava 
em comum, pois tinha por objetivo colocar sua música a serviço da idéia de “fraternidade 
das nações”142. Foi por não compreender o sentido dessa busca bartokiana que Stravinsky 
vai lamentar tal devoção143. Se Bartók ouviu cuidadosamente e se deixou influenciar por 
obras de Stravinsky – caso de seu “Mandarim Maravilhoso” (1918-1925) em relação à 
“Sagração da Primavera”144 –, a recíproca não deve ter sido verdadeira, a considerar-se tal 
declaração. Bartók diz encontrar na música camponesa “as formas mais perfeitas e 
variadas. Dispõe (a música camponesa) de um poder de expressão admirável. É isenta de 
todo sentimentalismo, de toda floritura inútil. Simples e às vezes primitiva, ela jamais é 
simplista”145. No fundo, Bartók buscava extrair de suas pesquisas a maior primitividade, 
pureza e originalidade musicais, o que Stravinsky não parece ou não quis ter percebido. É 
sob esta perspectiva que podemos encarar a obra bartokiana como uma das mais afinadas 
com um novo paradigma. Contrariamente às tendências separatistas e estilizantes, e em 
alguns casos também personalísticas, Bartók criou uma música holonômica “avant la 
lettre”. Invertendo a interpretação, podemos imaginar também uma construção estética 
inspiradora das teses de David Bohm (vide “Holomovimento, bootstrap”, p. 56), na exata 
medida em que sua música defende uma visão planetária fraterna e integrada. 

Uma incorreção muito comum, em virtude do interesse de Bartók pelo folclore, é sua 
classificação como compositor nacionalista, embora seja inviável confundi-lo com essa 
estirpe multiestilística. A música moderna de Griffiths – provavelmente sem intenção, já 
que se trata de uma obra sobre a música do século XX –, acaba reforçando essa crença, ao 
incluir o autor no capítulo “Gênios Nacionais”. No entanto, averigua-se facilmente a 
diferença de abordagem entre o trabalho musical de Bartók e dos compositores 
nacionalistas do século XIX: nesses reconhece-se claramente as escalas e ritmos típicos das 
danças húngaras, eslavas etc., enquanto Bartók, ao contrário, utilizava o material coletado 
não apenas em sua região aplicando-lhe uma técnica compositiva tão complexa e intrincada 
que o tornava praticamente irreconhecível. Exemplo disso é o segundo movimento de seu 
segundo quarteto de cordas (1916-1917) onde se pode interpretar muita coisa, mas não o 
desejo de homenagear a música da região de Biskra (África). Se “Jeux” de Debussy é 
refratária à análise de funções harmônico-tonais, essa peça de Bartók demole qualquer 
intenção nessa direção. 

                                                
141 Luís Paulo Horta, na apresentação de John McCabe, Bartók: Música orquestral, 1983, p. 3. 
142 Paul Griffiths, A música moderna, 1987, p. 53. 
143 Robert Craft, Conversas com Igor Stravinski,1984, p. 59. 
144 Paul Griffiths, A música moderna, 1987, p. 57. 
145 Bartók citado em Henry Barraud, Para compreender as músicas de hoje, 1975, p. 66. 
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À complexidade harmônica de diversas de suas obras, especialmente daquelas 
produzidas na maturidade (entre 1916 e 1938), agrega-se um tratamento quase caótico do 
ritmo. Barraud146 enfatiza que:  

… a rítmica de Bartók (…) é, talvez, a mais original de seu tempo, 
juntamente com a de Stravinsky. Ele certamente recolheu sua tradição da 
boca de camponeses que, ignorando a barra de compasso e as divisões 
binárias e ternárias (…) do academicismo ocidental, sempre lhe cantaram 
melodias impossíveis de prender nas malhas da nossa pobre notação 
escolar. 

É como se as fluídas síncopas dodecafônicas e os loucos marcatos stravinskianos 
sofressem uma mistura revolucionária e resultassem numa estruturação temporal 
inexplicável, fruto da “complexidade de sua escrita e seu uso de tempos desiguais”147. 
Décadas adiante, György Ligeti, vai herdar esse legado, tratá-lo magistralmente e levá-lo a 
dois extremos debatidos filosoficamente desde Zenão de Eléia a Gaston Bachelard: o 
tempo contínuo e o tempo estriado. 

Além de estruturar muitas de suas peças com a ‘seção áurea’148, procedimento 
matemático que preconizava muitas obras do pós-guerra, Bartók utilizava o que pode ser 
chamado de “harmonia trítica” – estruturação harmônica baseada no intervalo de seis 
semitons (trítono) como centro neutro de gravitação. Ainda assim, por mais paradoxal que 
pareça, ele se considerava um compositor tonal. Segundo McCabe, Bartók foi um 
classicista, o que se deduz por “suas próprias palavras: Bach, Beethoven e Debussy foram 
os compositores com quem eu mais aprendi”149 –, mas o sentido dado à sua tonalidade, 
particularmente nas obras em torno dos anos 1920 (entre o citado “II Quarteto de Cordas” 
de 1916-17 e o “I Concerto para Piano” de 1926), levou muito adiante a expansão do 
sistema tonal. 

Sob pena de cair numa visão por demasiado parcial, vale registrar que a produção de 
Bartók dificulta uma análise global, principalmente pela heterogeneidade das primeiras e 
últimas obras. Uma das exceções a essa regra são os seis quartetos de cordas, conjunto que 
apresenta o seu percurso como compositor inovador e é tido como uma das “mais altas 
realizações da música do séc. XX”150. O que mais interessa é que Bartók contribuiu 
decisivamente para a inserção, no mundo da música, de uma preocupação fundamental 
com a integração da diversidade cultural, através de uma abordagem holonômica, questão 
que retomarei no último capítulo. 

Foi, indubitavelmente, uma das personalidades mais marcantes dessa primeira 
metade do século, embora tal reconhecimento não se tenha dado enquanto estava vivo. 
Passou seus últimos anos nos Estados Unidos, em estado de extrema penúria. Hoje, 
todavia, se encontrarmos dois musicólogos cujas preferências se opõem (digamos: um de 
vertente dodecafonista e um do “neomodalismo”) e a eles solicitarmos uma lista dos três 

                                                
146 Henry Barraud, Para compreender as músicas de hoje, 1975, p. 69. 
147 Ibidem. 
148 O número áureo, 0,61803, corresponde à metade da diferença entre a raiz quadrada de 5 e o número 1. 

Além dos serialistas integrais, que trabalhavam intrincadas matrizes numéricas, diversos compositores 
– John Cage, que nos primeiros trabalhos usou a própria seção áurea, Karlheinz Stockhausen, Iannis 
Xenakis e outros – vão se utilizar da matemática em suas obras. 

149 John McCabe, Bartók: Música orquestral, 1983, p. 9. 
150 Paul Griffiths, Enciclopédia da música do século XX, 1995, p. 16. 
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maiores nomes da música desse período só haverá um nome em comum: o de Béla 
Bartók151. 

Timbre e forma: raízes da música quântica 

Considerando a criação musical dos primórdios conhecidos até a idade média, 
encontraremos uma grande ênfase técnica nos ritmos, ou seja, na estruturação dos tempos e 
das durações. No período histórico que se segue ao surgimento das técnicas 
contrapontísticas, o período mecanicista, essa ênfase se desloca para a estruturação das 
alturas, isto é, das freqüências ou notas musicais, donde emerge o império tridimensional 
da harmonia. O momento de ruptura estética iniciado pelos compositores acima analisados 
– Debussy, Schoenberg, Stravinsky e Bartók – ainda se encontra impregnado dessa visão, 
tal como a ruptura einsteiniana encontra dificuldade em aceitar o acaso e a probabilidade, 
por estar presa à visão clássica da física (nota 73, p. 46). 

Todavia, tais idéias cumpriram um papel fundamental para a formação do esteio – 
em parte neo-racionalista (dodecafonismo), em parte intuitivista (“neo-modalismo”) – no 
qual três grandes compositores, já livres dos principais grilhões harmônico-tonais, 
depositaram as sementes da maioria das correntes estilísticas da vanguarda do pós-guerra. 
São eles Varèse, Webern e Messiaen. O primeiro por suas experimentações relacionadas ao 
timbre, o segundo pelo tratamento gestáltico da forma e o último por explorar a perspectiva 
oriental de estruturação irregular e intuitiva, além de alicerçar o desenvolvimento de uma 
das mais fortes correntes do pós-guerra: o serialismo integral. 

Embora outros importantes compositores tenham participado desse processo, essa 
seleção é suficiente para ilustrar os principais elementos fundantes da música do pós-
guerra. 

Varèse: densidade e percussão 

Edgard Varèse (Edgar) (França 1885-1965) foi o primeiro compositor a trazer a 
percussão, cujo papel secundário sempre lhe reservou os fundos da orquestra, para o papel 
de solista. Essa atitude, longe de representar uma extravagância pessoal, é efeito de uma 
preocupação em trazer novas sonoridades à música de sua época. Embora meio esquecido 
ou pouco considerado por algumas das histórias da música moderna, criou as obras mais 
radicais e agressivas das décadas de trinta e quarenta. Segundo Paz, Varèse é “um dos 
compositores que mais intensamente trabalharam no campo experimental e no da criação, 
legando uma série de composições que são verdadeiros modelos de antecipação e de 
realização perfeita”152. Dentre suas atividades extra-composicionais, destaca-se a fundação 
de duas sociedades promotoras da música do século XX nos Estados Unidos: a 
International Composers’ Guild, em 1921, e a Pan-American Association for Composers, 
in 1926. 

Antes de 1915, ano em que emigrou para os Estados Unidos, Varèse teve contato 
com o compositor Ferruccio Busoni (Itália 1866-1924) em Berlim. Busoni, autor de obras 
musicais extremamente diversificadas, escreveu o Esboço de uma nova estética da música, 
onde já menciona em 1907 as possibilidades da música eletrônica. A influência de suas 
idéias sobre o jovem Varèse foi grande, embora sua própria produção musical ainda esteja 

                                                
151 Não é por acaso que Adorno, ao introduzir sua Filosofia da nova música, afirma que Bartók “em certos 

aspectos procurou conciliar Schoenberg e Stravinski” (1974, p. 14). 
152 Juan Carlos Paz, Introdução à música de nosso tempo, 1976, p. 331. 
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impregnada da estética tradicional. A maior parte da obra de Varèse nesse período 
berlinense (1907-13) foi destruída pelo fogo. 

Em Paris, tanto quanto na Alemanha, Varèse também teria contato com um 
movimento estético vinculado à defesa do progresso, da velocidade e da urbanidade: o 
futurismo. Fundado pelo poeta italiano Marinetti num manifesto publicado no Le Figaro 
em 1909, “ele glorificava velocidade e agressão, patriotismo e guerra (…), e prometia 
destruir museus e bibliotecas enquanto relicários do passado”153. Ao lado de Marinetti, 
Boccioni e Carrà, um dos nomes mais citados desse movimento é o de Luigi Russolo. Esse 
pintor e compositor é o autor de um outro manifesto futurista onde clama pela arte dos 
ruídos, sendo o criador/construtor da intonarumori, sua máquina de fazer ruídos. Seria um 
exagero falar de uma estética musical futurista, mas as idéias de Russolo viriam a 
influenciar, de uma forma ou de outra, diversos compositores no futuro. 

Varèse, segundo Griffiths, “criticava no italiano a imitação grosseira dos ruídos 
quotidianos”154. Como Russolo, ele vai também inventar alguns instrumentos percussivos, 
porém com a finalidade de “satisfazer a sua necessidade de efeitos inauditos. Ele escreve 
sobre si mesmo, no tempo de suas pesquisas: “Tornei-me uma espécie de Parsifal diabólico 
na procura, não do Santo Graal, mas da bomba que faria explodir o mundo musical, 
deixando entrar todos os sons pela brecha – sons que na época eram chamados de 
ruídos”155. A obra que realizou definitivamente essa abertura foi “Ionisation” (1929-31) 
para 13 percussionistas. Depois de compor várias peças alijando as sonoridades “melosas” 
das cordas e enfatizando o papel dos sons percussivos – caso de “Hyperprism” (1922-3) 
para 9 sopros e 7 percussionistas e “Integrales” (1924-5) para 11 sopros e 4 
percussionistas, obras de sua fase norte-americana – sua “Ionisation” vai mostrar que a 
música pode existir independentemente das melodias e harmonias sobre notas 
determinadas e encadeadas segundo a lógica linear e formal, típicas da visão mecanicista. 
As sirenes de “Ionisation”, e sua clara referência à estética futurista, pode ser considerada 
apenas um detalhe que por vezes obscurece a complexidade acústico-estrutural dessa obra 
histórica. 

A consideração profunda dos aspectos acústicos do fenômeno musical, foi já 
cultivada longamente antes disso, resultando num conjunto de peças importantes para a 
compreensão do pós-guerra musical. A primeira delas, “Amérique” (?1918-21) para grande 
orquestra, reúne “reminiscências de Stravinsky, Debussy e Schoenberg” (Griffiths, 1987: 
101) à riqueza da exploração privilegiada dos instrumentos percussivos. Barraud156 
descreve assim uma reunião com o regente Mitropoulos e Varèse, no início dos anos 1930: 

Ainda revejo nós três inclinados sobre a partitura da obra de Varèse 
denominada Amérique (América), que olhamos página por página 
seguindo os comentários do autor. Esses comentários tinham de 
surpreendente, e para mim inesperado, o fato de que pareciam os de um 
engenheiro acústico muito mais que de um compositor. Varèse explicava 
toda a sua obra como uma seqüência de fenômenos sonoros que 
decompunha para nós, analisando as interferências provocadas por tais 
aproximações de timbres, tais aglomerados de sons, calculando as 

                                                
153 Norbert Lynton, The story of modern art, 1989, p. 87. 
154 Paul Griffiths, A música moderna, 1987, p. 101. 
155 Russolo citado em Henry Barraud, Para compreender as músicas de hoje, 1975, p. 115. 
156 Idem, p. 114. 
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freqüências elevadas que a intervenção deste ou daquele instrumento, de 
tal címbalo, e assim por diante, acrescentava ao conjunto. 

Essa postura científica, no sentido da pesquisa ou experimentação, frente à obra de 
arte já é em si revolucionária. Ao contrário do que se poderia pensar da corrente 
“intuitivista”, vinculando-a a algum irracionalismo, ela se propõe superar o racionalismo 
ampliando-o e não abandonando-o. Por isso, autores mais recentes vão falar de 
transracionalismo, ou, como Koellreutter, vão utilizar o termo arracional157 para fazer tal 
distinção. Varèse supera a barreira entre racional e irracional da mesma forma que 
transcende a distinção entre som e ruído: integrando-os num todo. 

Essa interpretação da música de Varèse como refletora de uma forte característica 
neo-paradigmática, a concepção de mundo holonômica, parece se confrontar com uma 
observação de Griffiths, segundo a qual Varèse “se sentia menos próximo de Einstein, que 
só lhe falava de Mozart ao encontrá-lo, do que do necromante medieval Paracelso, de cujos 
escritos extraiu uma inscrição esotérica para sua segunda grande obra orquestral, 
significativamente intitulada Arcana”158. Não há contradição alguma aí, levando-se em 
conta que a inter-relação sugerida ocorre muito mais no plano da instauração conceitual 
que no do intercâmbio textual direto. Por outro lado, como visto, Einstein mantém em sua 
visão fortes vínculos com o pensamento clássico. 

Um último ponto fundamental a considerar é a preocupação de Varèse com o timbre, 
denotando a aceitação de um desafio ainda não solucionado até o presente momento: como 
lidar com um parâmetro musical de tão alto grau de complexidade sem ferramentas 
tecnológicas mais adequadas? Varèse, em sua visão fenomenológica da música, vai 
levantar uma série de questionamentos que só começarão a ser decifrados quando, décadas 
mais tarde, os computadores vierem em auxílio do compositor musical, o que será tratado 
logo adiante (p. 85). 

Webern: o rigor levado às últimas consequências 

A palavra cânone parece, por três razões, muito adequada para tratar do compositor 
Webern (Áustria 1883-1945). Se se pode utilizá-la com relação a algum nome da música 
do século XX, com o sentido de “referência magistral”, este é o de Webern. Brindle, por 
exemplo, abre o livro The new music com um capítulo denominado The Webern Cult. Foi, 
ao lado de Alban Berg, um dos principais alunos de Schoenberg, tendo iniciado com este 
seus estudos em 1904. O famoso trio formado por Schoenberg, Berg e Webern, compõe a 
chamada Segunda Escola Vienense159. 

Webern levou ao extremo a aplicação do método dodecafônico − criado pelo mestre 
entre 1921 e 1923 − em todas as suas obras após 1924, como forma de estabilizar a nova 
linguagem da Neue Musik. Seu percurso estilístico, já iniciado com um profundo 
questionamento do sistema tonal, não apresenta no entanto nenhuma quebra, mostrando-se 
antes como uma evolução contínua de uma linguagem atonal. A segunda relação de 
Webern com o termo cânone deriva desta sua visão: para ele a arte deveria refletir a 

                                                
157 “Arracionalidade: qualidade de arracional; transcende o pensamento racional. Incorpora o pensamento 

tradicional (racional e irracional) num pensar integrador”, Koellreutter, Terminologia de uma nova 
estética da música, 1990, p. 15. 

158 Paul Griffiths, A música moderna, 1987, pp. 101-102. 
159 A Primeira compunha-se de Haydn, Mozart e Beethoven, sendo que alguns autores nela incluem 

Schubert. 
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perfeição das leis que já se encontram ocultas na natureza, reconhecendo nas idéias de 
Goethe um cânone estético. Seu fascínio por essas “leis” vai levá-lo a uma produção 
musical quantitativamente diminuta – totalizando 28 opus que juntos totalizam cerca de 
três horas –, mas de tal grau de qualidade, rigor e coerência que lhe garantiria, post 
mortem, o reconhecimento das gerações de compositores experimentalistas que se 
seguiram ao pós-guerra. 

O momento histórico na Alemanha das décadas de 1930 e 1940 era dos mais difíceis, 
o que se refletia evidentemente no mundo da arte. Hitler tornou-se chanceler em 1933, 
solicitando ao Ministério da Educação que “purgasse” da influência judaica toda a 
produção artística germânica, declarando a nova arte como degenerada. Webern sofreria as 
agruras desse momento histórico, perquirindo numa conferência ministrada em 1932: “que 
concepção de arte podem ter Hitler, Göring, Goebbels”?160 Nessa mesma conferência 
declara, um tanto profeticamente, que “é muito difícil manter distância da política, pois 
está em jogo a nossa própria vida! Mas é ainda mais urgente a missão de salvar o que pode 
ser salvo”161. A despeito de seu confronto com o nazismo, Webern sobreviveria até o final 
da segunda grande guerra, tendo sido assassinado, irônica e acidentalmente, por um 
soldado americano. 

O primeiro movimento de sua “Sinfonia op. 21” (1928), assim como muitas de suas 
obras, é um cânon162 serial rigoroso, terceira relação com o conceito de cânone. Construído 
sobre três cânons, cada qual de quatro partes, apresenta um alto grau de simetria através de 
“notas que estão posicionadas de modo a formar um padrão regular em torno de uma nota 
central”163. O segundo movimento, ainda que não canônico, trabalha com variações 
espelhadas simetricamente. Afirma-se sobre Webern, em The Grove Concise Dictionary of 
Music (2003), que “seu uso das séries como fontes de motivos similares, especialmente nos 
trabalhos instrumentais, apenas enfatiza a perfeição quase geométrica desta música”.  

As simetrias e os cânones são elementos importantes para as mais recentes tentativas 
de unificação teórica no campo da física164. Esse foco nas simetrias também encontra eco 
na atualíssima ciência caótico-fractal (p. 56) que, buscando uma organicidade maior que a 
proporcionada pela velha geometria euclidiana, se aproxima muito mais da natureza pela 
qual Webern se confessa fascinado. Em suas palavras, “a idéia é sempre a mesma; apenas 
as formas sob as quais ela se manifesta é que são diferentes. Isso está muito próximo da 
concepção que Goethe tinha das leis da natureza e do sentido que existe em todos os 
eventos naturais e que se manifesta através deles”165. Nessa afirmação, ele explicita a 
importância dada às variações e sua rejeição à excessiva redundância das obras 

                                                
160 Anton Webern, O caminho para a música nova, 1984, p. 49. 
161 Idem, pp. 49-50. 
162 Tecnicamente o cânon é o método de composição baseado na criação de uma melodia que se repete em 

outras vozes temporalmente deslocadas. Na definição do próprio Webern, ele é “uma peça musical na 
qual várias vozes cantam a mesma coisa, mas em momentos diferentes; às vezes também numa outra 
ordem de desenvolvimento (cânon por retrogradação, cânon por inversão)”, (1984: 139). 

163 Reginald S. Brindle, The new music, 1987, p. 11. 
164 Como exemplo, numa proposta de conjugação da formulação hamiltoniana de supergravidade 

decadimensional à Teoria Super Yang-Mills, os autores afirmam que “para obter uma forma como que 
canônica ‘pq − H’ para o lagrangiano total, o termo ‘H’ só pode depender dos derivativos de tempo por 
meio de momenta conjugados”, cf. Roland A. Campos, & J. M. L. Fisch, “Hamiltonian formulation of the 
N=1 D=10 supergravity coupled to super Yang-Mills theory”, 1988, p. 2381). Vale lembrar que Campos 
é também autor de pesquisas sobre convergências entre a física e a poesia.  

165 Anton Webern, O caminho para a música nova, 1984, p. 97. 
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tradicionais. Analisando a forma dos “George-Lieder op. 15” de Schoenberg, Webern vai 
concluir: “para quem tem um senso de forma mais refinado, a peça está bem acabada, e 
para quem tem sensibilidade, uma repetição teria sido uma trivialidade”166. Nessa 
observação encontramos as raízes de um tipo de estruturação desenvolvido só no pós-
guerra: a forma sinerética. Esse processo organizativo será detalhado adiante (p. 109), 
motivo pelo qual apenas adianto que o termo designa as formas não repetitivas e não 
temáticas, na acepção tradicional de “tema” no campo musical. 

Antes de continuar a tratar da obra de Webern, cabe observar que um compositor 
pouco conhecido defenderá de forma extremada a criação musical não-temática: trata-se de 
Alois Hába (Tchecoslováquia 1893-1973). Além de criar métodos composicionais 
baseados nos microtons (quartos e sextos de tons), refuta radicalmente as repetições, 
sistematizando a atematicidade instituída por Schoenberg nos opus 11, 19, 22 e 45, que 
dará continuidade à sua “lógica da liberdade harmônica”167. Podemos assim considerá-lo, 
tanto ou mais que Webern e Schoenberg, como o incipiente mentor do que virá a ser a 
forma sinerética. A idéia de sinérese, enquanto integração a partir da constante variação, 
imbrica-se com a composição serial onde as possibilidades combinatórias ampliam 
enormemente o espectro criativo. 

Defendendo o serialismo do mestre, Webern vai argumentar que a composição 
dodecafônica “é o resultado natural da evolução da música”168. Partindo de análises 
estruturais de obras medievais e passando pelos “avanços” da tonalidade, o compositor vê 
a série como um novo alargamento do antigo sistema. Essa concepção, embora sugira estar 
apoiada num certo “progressismo linear”, pode bem ser comparada à visão de revolução 
paradigmática apresentada por Thomas Kuhn. Assim, Webern poderia já estar defendendo 
um conceito de atonalidade não como negação da tonalidade, mas como transcendência 
do sistema antigo através de sua ampliação. Ele enxergava um número tão grande de 
caminhos possíveis numa série, que vai desenvolver mecanismos de montagem nos quais a 
série será formada por um grupo menor de intervalos que se espelham internamente, 
técnica essa que se denominará isomorfismo serial. A recursividade de combinações desse 
isomorfismo e seu potencial iteracionista encontra paralelos nas formas fractais, nas quais 
uma mesma coisa que se repete nunca é exatamente igual (pp. 58-59). 

Se é difícil hoje perscrutar o real sentido das palavras de Webern, por outro lado 
creio, abdutivamente, que ele não tivesse plena consciência do quanto sua obra estaria 
inovando em outros parâmetros musicais além das alturas, isto é, do âmbito melódico e 
harmônico. Embora Varèse tivesse sido maestral quanto ao tratamento inovador dos 
timbres, Webern mostrou-se preocupado também em explorar suas novas possibilidades. A 
Klangfarbenmelodie schoenberguiana, mais citada que experimentada por seu criador, vai 
ser um ponto alto em algumas peças webernianas, especialmente na fase dodecafônica. 
Tomando a citada “Sinfonia” por exemplo, encontramos nos dezesseis primeiros 
compassos as quatro vozes alternando nada menos que 24 diferentes timbres (circulando 
entre trompa, violoncelo, harpa, viola, clarinete, violino e clarone). Claude Rostand, 
musicólogo que analisou toda a obra de Webern, confirma que “suas investigações estão já 
muito avançadas nos opus 5 e 6 especialmente no terreno dos descobrimentos do som em 
si mesmo, e do princípio da Klangfarbenmelodie (melodia de timbres)”169. A 

                                                
166 Idem, p. 128. 
167 Juan Carlos Paz, Introdução à música de nosso tempo, 1976, p. 261. 
168 Anton Webern, O caminho para a música nova, 1984, p. 99. 
169 Claude Rostand, Anton Webern: El hombre y su obra, 1986, p. 27. 
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sistematização atingida por ele neste parâmetro, entretanto, ainda se submete à sua citada 
lógica das simetrias, não atingindo o nível de experimentalismo de Varèse. 

Outra área onde Webern vai despertar os espíritos criadores, ainda de modo 
incipiente, é a forma, a estruturação musical. De todos os compositores vistos até aqui, 
Webern sem sombra de dúvida é o que mais sementes plantará neste campo para o futuro. 
Paz avalia essa dimensão de sua obra como “um mundo de formas perfeitas nas quais a 
concepção espacial, arquitetônica, estabilizada, responde a um legítimo critério 
clássico”170, colocando em relevo o resultado do perfeccionismo e rigor artesanais do 
compositor que o levaram a classificá-lo como “artífice das mais sutis combinações de 
timbre e som”171. O que poucos analistas perceberam, entretanto, é que em obras como o 
“Trio op. 20” ou as “Variações op. 27” Webern prenuncia a estruturação gestáltica, a se 
tornar um modelo para diversas técnicas e correntes da segunda metade do século XX.  

Cabe aqui uma breve digressão sobre a teoria da Gestalt. Esse termo, proveniente do 
alemão, não encontra um bom correlato na língua portuguesa. Por aproximação, pode-se 
sugerir termos como constelação ou configuração. A sua origem se encontra numa teoria 
desenvolvida na psicologia por Kurt Koffka e Wolfgang Kohler, fundamentada 
principalmente na completude dos fenômenos ou objetos, aproximando-se fortemente das 
teses estruturalistas e funcionalistas. Seu foco reside nos modos como a percepção humana 
manipula os estímulos recebidos com o objetivo de organizá-los coerentemente. 
Encontrou, na arte, uma série de aplicações, especialmente entre grupos em busca de novas 
formas de organização da linguagem. 

As teses gestálticas apóiam-se em alguns fatores básicos, variando sutilmente de 
autor para autor. Donzelli, que estuda a Gestalteoria desde a década de 1960, vai elencar a 
proximidade, continuidade e igualdade como fatores principais, deles resultando a boa 
forma172, conforme exemplifico abaixo: 

 
Figura 4: Fatores da Gestalt.  

Segundo o fator de proximidade, tendemos a interpretar dois ou mais objetos 
próximos como se formassem um conjunto. Na Figura 4, enxergamos as retas idênticas 
como grupos ou canais formados por 2 retas, em função de sua proximidade. Essa lei 
explica, por exemplo, porque a transposição de uma melodia não altera suas qualidades 
essenciais. Na verdade, uma melodia existe enquanto sistema de relações entre uma 
seqüência de notas musicais. 

                                                
170 Juan Carlos Paz, Introdução à música de nosso tempo, 1976, p. 156. 
171 Idem, 152. 
172 Telma Donzelli, O gestaltismo: Ensaio sobre uma filosofia da forma, 1980, pp. 11-13. 
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O fator de semelhança entre elementos, sua iconicidade semiótica, é outra 
característica que nossa percepção tende a interpretar como relacionante. Dois signos 
semelhantes tendem a ser encarados como agrupados, ainda que não haja nenhum vínculo 
concreto e objetivo a ligá-los. As retas da citada figura encontram-se todas à mesma 
distância, embora as vejamos agrupadas segundo a similaridade de seus traçados. 

Já o fator de boa continuidade advém da nossa tendência a preencher os vazios 
sugeridos por formas fragmentadas cuja coerência necessite desses complementos. Assim, 
uma seqüência visível de pontos relativamente próximos e eqüidistantes, tende a ser 
interpretada como uma linha, conceito que aliás é uma abstração teórica baseada na 
justaposição de pontos sem dimensão. 

O último exemplo (ainda na Figura 4) procura mostrar que a boa forma, enquanto 
combinação desses diversos fatores (proximidade, semelhança, continuidade), direciona a 
percepção de elementos objetivamente fragmentados para um todo integrado. 

A aplicação dessa teoria na música só ocorre conscientemente no pós-guerra, nas 
correntes estruturalistas e pós-estruturalistas. É possível, entretanto, perceber nitidamente 
em algumas obras de Webern uma organização que, como na teoria da Gestalt, privilegia 
as relações mais estruturais entre os signos que a sujeição às regras parciais e pontuais do 
método dodecafônico. Uma observação mais geral dessas partituras permite vislumbrar, 
subjacente à estruturação em forma de rondó na primeira parte do “Trio”, constelações 
nada melódicas, conjuntos de pontos sonoros distribuídos segundo uma lógica não linear, 
orgânica. Essa mesma lógica é ainda mais evidente no movimento lento das “Variações”, 
onde as curtas intervenções do piano estão separadas por silêncios que sugerem a 
interpetação das figuras como “gestaltes” sobre um fundo vazio. 

Ao lado de Varèse, Webern vai instaurar o espaço acústico como campo de pesquisa. 
Barraud vai dizer que “aqui temos o caso de uma natureza musical refinada ao extremo, 
para a qual a linguagem sonora pode reduzir-se à distribuição de alguns sons sutilmente 
escolhidos no interior de um silêncio carregado de significação”173. Veremos adiante que a 
música planimétrica de Koellreutter vai aprofundar essa ênfase no silêncio como elemento 
expressivo e não simplesmente articulatório, o que o diferencia da pausa.  

Este espaço acústico onde se dão os eventos musicais, por sua vez, encontra uma 
base organizativa na fixação que Webern evidencia pela coerência. Um grupo de notas 
soltas, pontuadas num espaço sonoro extremamente ampliado, só pode vir a se tornar uma 
peça musical após a laboriosa intervenção de princípios rigorosos de inter-relacionamento. 
Ou como ele mesmo descreve a postura dos dodecafonistas: “buscamos criar coerência, 
relações entre os elementos, e certamente a coerência máxima ocorre quando todas as 
vozes enunciam a mesma idéia − a maior coerência imaginável”174. Se essa ênfase no 
tratamento relativístico da música aproxima Webern e Einstein, mais próximos ainda 
estarão quando percebemos que a recusa enfática de Webern ao “acaso”, assemelha-se à 
postura de Einstein frente à mecânica quântica (p. 46). 

Em suma, dentre as suas principais características estéticas webernianas encontramos 
a preferência pelas simetrias da polifonia, a defesa da ampliação do espectro sonoro, uma 
recusa das repetições literais, a busca do maior número possível de inter-relações e, por 
fim, unidade e coerência formais. Tudo isso leva a crer que as relações entre sua música e 
a construção de um novo paradigma quântico vão muito além das “coincidências”. Leva 

                                                
173 Henry Barraud, Para compreender as músicas de hoje, 1975, pp. 84-85. 
174 Anton Webern, O caminho para a música nova, 1984, p. 96. 
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também a entender mais facilmente porque um autor relativamente pouco conhecido tenha 
sido uma das principais forças motrizes, um cânone, da vanguarda do pós-guerra. 

A razão para Webern, e não Schoenberg, ter assumido tal importância para a história 
da música nova talvez se deva às suas diferentes posturas estéticas: enquanto Schoenberg 
acreditava que a técnica dodecafônica seria um caminho criativo para que os compositores 
voltassem a “compor como antes”175 – referindo-se à tradição vienense de Haydn e Mozart 
–, Webern parecia encará-la como uma abertura orgânica de novos horizontes. 

Messiaen: modos milenares et les oiseaux 

Uma da principais batalhas da música moderna, como visto, se daria em torno da 
questão da tonalidade e da harmonia tradicional. Após as duas primeiras décadas do século 
XX já se encontra uma gama relativamente ampla de respostas diversas à esta questão. Ela, 
no entanto, dirigiu e canalizou grandes energias para si, isto é, para o âmbito das alturas, 
em detrimento de aspectos que viriam a se tornar mais fundamentais para o 
desenvolvimento de meios radicalmente novos de criação musical, como o timbre e a 
forma. 

Se a experimentação com os timbres é a grande chave da obra de Varèse, outro 
compositor viria a abordar essa dimensão sem a sua típica “violência” acústico-percussiva. 
Criador de uma música que fascina o ouvido como as cores brilhantes e variadas o fazem 
com os olhos, esse compositor é Olivier Eugène Prosper Charles Messiaen (França 1908-
1992), outro dos mais importantes dos compositores da primeira metade do século XX. 

Sua música está embebida pela fé católica, motivo pelo qual suas formas se 
apresentam mais meditativas e planas, quase atemporais. Tal característica, no entanto, não 
vai limitar a importância ou a qualidade de sua produção. Ao contrário, a busca dessa 
plenitude espiritual vai aproximá-lo de alguns pilares de um novo paradigma que critica a 
racionalidade instrumental e o materialismo positivista. Assim, vai “buscar paralelos e 
estímulos numa ampla variedade de culturas musicais não desenvolvimentais − 
notadamente a grega antiga, sânscrita e indonésia −, bem como nos cantos dos 
pássaros”176, o que vai aproximá-lo, também, de Debussy e seu intuitivismo, de Bartók e 
suas pesquisas do folclore e de Stravinsky e seus ritmos irregulares. 

Outro paralelo pode ser feito entre as carreiras de Messiaen e Stravinsky: ambos 
espraiaram suas obras ao longo de boa parte do século XX, transitando por contatos mais 
ou menos ocasionais com diferentes técnicas composicionais, sem abrir mão de estilos 
pessoais bastante marcantes. Essa marca pessoal vai fazer com que a obra de Messiaen, 
ainda mais que a de Stravinsky, mantenha em geral maior homogeneidade. Sendo, dentre 
os autores até aqui analisados, o primeiro a ter nascido no século XX, vai encontrar um 
ambiente menos implicado pela necessidade de superação da tradição musical européia. 
Esse fato apresenta aspectos positivos, como uma maior liberdade exploratória e até 
revisionista, embora o leve também a assumir determinadas posturas retrógradas, “como 
por exemplo o abuso de seqüências acumulativas − melódicas, harmônicas ou rítmicas − de 
trechos inteiros repetidos de maneira textual, de escrita contrapontística de corte acadêmico 
camuflado atonalmente, etc.”177. Ainda que Paz, numa crítica exagerada, o condene como 

                                                
175 Paul Griffiths, A música moderna, 1987, p. 82. 
176 Paul Griffiths, Enciclopédia da música do século XX, 1995, p. 137. 
177 Juan Carlos Paz, Introdução à música de nosso tempo, 1976, p. 448. 
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autor de “uma música velha, saturada, sem dúvida, de coisas novas”178, é de inegável 
importância seu papel, particularmente no movimento de aproximação das culturas 
ocidental e oriental. 

Tornando-se organista da igreja da Trindade (Paris) quando saiu do Conservatório de 
Paris − onde estudou dos onze aos vinte e dois anos de idade −, terá a partir daquele 
instrumento, rico em diversidade timbrística, idéias texturais complexas que resultarão em 
métodos sui generis de orquestração. Brindle vai reservar um capítulo inteiro de The new 
music para tratar da cor sonora. Nesse capítulo, intitulado Colour: new instrumental 
usages, afirma que os “contrastes no timbre têm contribuído há muito para a beleza da 
música, especialmente no período Romântico, mas conforme os compositores modernos 
gradualmente descartaram os elementos mais convencionais da música − melodia, 
harmonia, metro, etc. − as cores sonoras se tornaram uma das principais armas no arsenal 
dos compositores”179. 

Um dos exemplos mais claros dessa concepção, inaugurada mesmo por Messiaen180, 
é sua peça “Chronochromie” (1959-60), que explora diferentes “cores” de instrumentos de 
percussão afinada (glockenspiel, xilofone, marimba, sinos tubulares), cordas, sopros etc. 
Em outra peça de 1963, Messiaen vai utilizar explicitamente o termo “cor” no título − caso 
de “Couleurs de la Cité Céleste”, segundo Griffiths “um caleidoscópio em sua forma de 
mosaico e em seu colorido”181 − embora diversas outras, inspiradas nas sonoridades 
brilhantes dos cantos dos pássaros, vão evidenciar sua ênfase timbrística − “Le Merle 
Noir” (1952, flauta e piano), “Réveil des Oiseaux” (1953, para piano e orquestra), 
“Oiseaux Exotiques” (1955-56, piano, 11 sopros e 7 percusionistas) e o famoso “Catalogue 
d’Oiseaux” (1956-58, piano). Dos cantos dos pássaros o autor tirou também os ritmos tão 
característicos, cuja suposta “irregularidade” − pelo menos para os padrões musicais da 
tradição, apoiados na quadratura182 − vai encontrar paralelo nos ritmos variados e 
aparentemente incoerentes da música indiana, em verdade menos artificiais que os da 
música racionalista ocidental. 

Antes de abordar a questão rítmica, no entanto, vale a pena colocar em questão a 
importância dessa recuperação do contato com o Oriente para nossa realidade moderna e 
contemporânea. Se o cisma Oriente-Ocidente tem suas raízes no anteriormente 
mencionado divisi romano no século IV (p. 29), jamais vimos um período tão afastado da 
cultura oriental que a modernidade iluminista. Muitas guerras teriam sido evitadas se 
tivéssemos sabido lidar de forma menos violenta e intervencionista com aquelas 
civilizações milenares. Se assumimos o pressuposto de que cabe a cada um de nós uma 
parcela de responsabilidade pelos acontecimentos históricos, evidencia-se a importância da 
retomada desse contato por parte dos compositores. Se nos Estados Unidos essa retomada 
se deu com maior facilidade − caso de John Cage, Henry Cowell, Harry Partch e outros − 
não nos esqueçamos que a história da Europa impunha dificuldades muito maiores nesse 

                                                
178 Idem, p. 449. 
179 Reginald S. Brindle, The new music, 1987, p. 153. 
180 Já que a inauguração oficial é creditada à Klangfarbenmelodie de Schoenberg, como citamos à p. 66. 

Brindle vai confirmar essa tese, segundo a qual “a velha, mais mecanicamente arquitetada 
Klangfarbenmelodie pode ser esquecida exceto como ponto de referência histórico” (1987: 153). 

181 Paul Griffiths, Enciclopédia da música do século XX, 1995, p. 138. 
182 Característica de organização musical segundo a qual as frases, os períodos e estruturas mais amplas estão 

apoiadas em múltiplos de quatro tempos, quatro compassos ou quatro repetições quaisquer. Esse método 
gera alta coerência formal, embora incremente o índice de redundância e previsibilidade na obra. 
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relacionamento, motivo pelo qual valoriza-se ainda mais a postura de Messiaen, ao lado 
desta já mencionada característica integrativa também encontrada em Bartók (p. 74). 

Esse aspecto estará presente desde o princípio na sua produção. O compositor editou 
suas primeiras obras já na década de 1930, dentre as quais figura “La Nativité du Seigneur” 
(1935), dotada de ritmos bastante irregulares, advindos “em parte da teoria musical 
indiana”183 . Essas durações aliadas à forma como Messiaen organiza a estrutura de suas 
peças vão levar à “destemporalização” ou “estaticidade” de sua música. Assim como nos 
raagas indianos, tocados por horas a fio com objetivos ascéticos, tem-se a impressão de que 
o tempo dilui-se para dar lugar ao caminho meditativo da auto-conscientização184. 

É também a partir desse interesse pelos modos orientais que sua produção apontará 
soluções bastante interessantes para problemas formais levantados pela obra de Webern. 
No “pai da vanguarda”, encontramos construções tão magistrais e complexas quanto curtas 
e conceituais. Fruto do mencionado trabalho de filigrana, a obra weberniana dificulta uma 
fruição mais hedonista − pelo menos nas primeiras audições − por sua dureza e exigência 
racional. Por uma via diversa, e às vezes contrária em alguns aspectos, Messiaen 
sensibiliza o ouvinte com sua condescendência às repetições e melodias exóticas, abrindo 
campo para trabalhar suas cores como elemento de novidade carreado por códigos mais 
acessíveis, caso em que se assemelha a Bartók e Stravinsky. Obviamente os críticos e 
musicólogos mais apocalípticos da atualidade vão inverter essa lógica para demonstrar o 
seu185 reacionarismo. 

Se ainda hoje nos encontramos a grande distância de superar o racionalismo, não é 
difícil imaginar o quanto essa visão de mundo era arraigada no modernismo. Mesmo um 
autor de profundas convicções religiosas se veria seduzido pelas experimentações seriais, 
herdadas da segunda escola de Viena. Como mencionei, a organização serial encontra 
precursores já na idade média e no contraponto de Bach, para não falar nas brincadeiras e 
jogos de espelhamento de Mozart. No entanto, um dos primeiros compositores a levar as 
idéias estruturadas de serialização para outros parâmetros musicais − na verdade, 
objetivando levá-la a todos eles, exceto as alturas −, foi Messiaen que, desse modo, acenou 
para o serialismo integral (p. 103) da década de 1950. Sendo parte de seus “Quatre Études 
de Rythme”, o “Mode de Valeurs et d’Intensités” para piano (1949) se apóia num modo 
tríplice de “doze notas que podem ser livremente ordenadas”186, cujas séries se aplicam na 
duração, intensidade, tipos de ataque e registros de oitava. Esta obra pode ser considerada 
o resultado de experimentos que o compositor já iniciara na “Liturgie de Cristal” − 
primeira das sete partes do “Quatuor pour la fin du temps” (1940), escrito quando 
prisioneiro num campo de concentração nazista − o que demonstra seu avanço frente a 
outras iniciativas nesse sentido, como é o caso de Milton Babbit em suas “Three 
Compositions for Piano” (1948). 

Além de sua produção composicional, destaca-se na vida de Messiaen a vocação 
pedagógica. Excepcional mestre, teve como alunos nada menos que Pierre Boulez, 
Karlheinz Stockhausen, Pierre Henry e Iannis Xenakis187. Desses alunos vão brotar, a 
partir da década de 1950, as principais correntes estéticas do século XX. 

                                                
183 Paul Griffiths, Enciclopédia da música do século XX, 1995, p. 137. 
184 A questão da temporalidade retornará à pauta (pp. 107 e 115), mais especialmente quando chegarmos aos 

parâmetros da estética musical estruturalista (p. 103). 
185 Seu, de quem, cara pálida? 
186 Reginald S. Brindle, The new music, 1987, p. 23. 
187 Paul Griffiths, Enciclopédia da música do século XX, 1995, p. 99. 
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Assim como encontramos explorações sobre a espaço-temporalidade na literatura de 
James Joyce e nas obras cubistas de Picasso e Braque, também na música tais perspectivas 
vão influenciar a visão formal-timbrística encontrada nas obras de Varèse, Webern e 
Messiaen. Se não podemos afirmar que Messiaen sintetiza a modernidade musical como 
um todo, em sua diversidade de vertentes, por outro lado nenhum outro compositor soube 
integrar com tal sensibilidade características tão diversas. Ao lado de Varèse e Webern, 
Messiaen auxiliou efetivamente no estabelecimento de rumos importantíssimos para a 
música neo-paradigmática do pós-guerra: as novas formas integrativas − menos no sentido 
técnico-estrutural, onde Webern foi “canônico”, que no estético-cultural − e os novos 
timbres. Embora a quantidade de correntes musicais tenha se multiplicado na segunda 
metade do século XX, o início da década de 1950 será marcado por duas revoluções: a 
extremada serialização da maioria dos parâmetros de estruturação no serialismo integral e 
uma reviravolta técnica sem par na história da música, qual seja, a criação de música a 
partir de sons gerados ou tratados artificialmente − os novos objetos sonoros − na música 
eletroacústica.  

A vanguarda do pós-guerra: um salto quântico 

O termo vanguarda apresenta uma diversidade de interpretações razoavelmente 
grande. Para os fins a que me proponho, e pondo de lado o caráter politicamento incorreto 
da metáfora, entendo esse conceito como metáfora, no campo da arte, do papel dos 
soldados que seguem na linha de frente, testando o terreno, circulando em campos 
minados, passando por perigos imprevisíveis, descobrindo e explorando caminhos novos, 
às vezes produtivos, às vezes nem tanto. Numa abordagem mais político-ideológica do 
conceito, alguns autores vão enfatizar o aspecto destruidor e belicoso desta força armada. 
Segundo estes, a existência de uma vanguarda é condicionada ao momento histórico e ao 
nível de cristalização da tradição cultural à qual, necessariamente, deve se contrapor. 
Explicitando o movimento dialético das vanguardas, Subirats vai afirmar que “as 
vanguardas são, fundamentalmente, um fenômeno cultural de signo negativo, crítico e 
combativo, cuja razão de ser primordial se estriba na oposição e resistência contra a 
opacidade, reificação ou alienação das formas culturais objetivas”188. Ele tem razão em 
observar que a tendência natural da vanguarda é cristalizar-se, tornar-se tradição e 
conservar-se. No entanto, considerando que sob o rótulo de vanguarda encontramos 
movimentos tão contraditórios politicamente como o reacionário futurismo e o anarquista 
dadaísmo, dificilmente se pode utilizar esse corte sem compreender sua atual ambigüidade. 

Todavia, sem o quê esse conceito generalista teria perdido o sentido, nem tudo é 
diferença. As primeiras vanguardas da segunda metade do século XX vão apresentar como 
característica comum uma certa ânsia de começar do zero, de criar uma “tábula rasa” para 
recomeçar a história sem vínculo algum com a tradição189. Algumas delas vão apelar, ao 
menos programaticamente, para algum neo-racionalismo, enquanto outras para algum 
misticismo. 

Via de regra, minhas análises identificam profundas relações de similaridade entre as 
novas idéias das vanguardas musicais e as que se desenvolviam no âmbito da física 

                                                
188 Eduardo Subirats, Da vanguarda ao pós-moderno, 1987, p. 49. 
189 Na verdade, essa ânsia de rompimento com o passado encontra uma hipótese explicativa em seu desejo de 

superar os horrores da segunda grande guerra − eivada de atos ignominiosos de ambos os lados, como os 
cruéis campos nazistas alemães ou a desnecessária bomba de Hiroshima dos estadunidenses. 
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quântica, certamente por prefigurarem um novo paradigma emergente. Constato, assim, 
que o fato de uma estética apresentar determinada proximidade com um novo paradigma 
não garante seu vínculo, pelo menos explícito ou consciente, com uma visão sócio-
politicamente engajada defendida por este paradigma. Pondo à parte a possibilidade do uso 
ideológico de um discurso pretensamente novo para manter as coisas como sempre foram, 
o que infelizmente ocorre não raro, encontraremos mais freqüentemente divergências 
quanto ao esteio filosófico em que se apóiam estas diversas correntes do pós-guerra, do 
que uma oposição política claramente explicitada. 

Dado esse alerta, é possível partir para as diversas análises que se seguem, cada uma 
delas procurando evidenciar os pontos de contato com a concepção holonômica do novo 
paradigma − saltos quânticos em relação à primeira negação hegeliana dos movimentos do 
início do século XX, anteriormente vistos.  

Por uma questão mais didática que estético-ideológica ou histórico-sincrônica, 
analisarei os múltiplos movimentos e compositores desta segunda metade do século XX 
em dois grandes grupos, divisão em parte resultante da força remanescente do paradigma 
mecanicista: os “timbristas” e os estruturalistas190. Os pontos de inter-relação entre os dois 
grupos são numerosos, tanto que a maioria dos grandes compositores passaram por ambos. 
O agrupamento se justifica, como se poderá notar, apenas para facilitar a compreensão de 
aspectos característicos de cada compositor, estilo ou movimento analisado. Como já 
mencionei, nem todo legado dualista é inútil. 

Novos timbres e ferramentas: do macro ao microcosmos 

As invenções e descobertas relativas ao uso prático da eletricidade haviam ocorrido a 
algumas décadas quando, pela primeira vez na história conhecida, foi possível criar música 
com métodos não vibratório-mecânicos, ou seja, não puramente acústicos. Para chegar a 
essa nova possibilidade, engenheiros e músicos realizaram em conjunto diversos trabalhos 
experimentais até que, em meados do século XX, tornou-se realidade o antigo sonho da 
geração e manipulação de sonoridades eletrônicas. 

Embora a música não acústica só tenha se tornado consistente com as correntes da 
música concreta e da música eletrônica, na virada para os anos 1950, experimentos 
voltados para a produção de novos sons em um instrumento elétrico – o dinamofone ou 
Telharmonium – já são citados em 1907, por Ferruccio Busoni191. Na década de 1920 são 
inventados mais alguns desses instrumentos, tais como o Sphärophon, o Trautonium e as 
Ondas Martenot. No entanto, não foi a partir dessas invenções que viriam a surgir novas 
abordagens estéticas na música. Na verdade, esses instrumentos eletromecânicos eram 
geralmente utilizados para tocar obras bastante convencionais. Sua importância reside 
apenas em ter aberto um campo de pesquisa que viria a render bons frutos a partir das 
demandas dos compositores preocupados com a manipulação do som em seus níveis mais 
fundamentais e qualitativos, caso exemplar de Edgard Varèse (p. 75). 

É também nessa época que se iniciam experimentos com equipamentos de gravação 
e reprodução do som. Darius Milhaud e Varèse encontravam-se entre esses 

                                                
190 Hoje, nas ciências mais avançadas em termos de abordagem holonômica, fala-se muito em “pós-

estruturalismo” e “pós-modernidade”. O fato de tais correntes encontrarem-se desprovidas de nome − já 
que o prefixo “pós” referencia o tempo, mas não as características do fenômeno − é compreensível em 
função de sua proximidade temporal. Defendo, no entanto, o termo “holonomia” como o mais adequado 
para caracterizar nosso momento histórico, tanto no Ocidente quanto no Oriente. 

191 Dominique Bousseur & Jean-Yves Bousseur, Revoluções musicais, 1990, p. 29. 
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pesquisadores192. Com recursos limitadíssimos, gramofones e osciladores à válvula, grupos 
de músicos e engenheiros empenharam-se na sua utilização para atender às exigências de 
novas formas de criação musical. Aí se encontram as raízes da musique concrète – que 
agruparia em torno do estúdio da Radiodiffusion da França (RTF), em fins da década de 
1940, nomes como os de Pierre Schaeffer, Olivier Messiaen, Pierre Boulez e Pierre Henry 
– e da música eletrônica – no estúdio Westdeutscher Rundfunk de Colônia, em 1951, sob 
orientação de Karlheinz Stockhausen, Herbert Eimert e Werner Meyer-Eppler. 

À parte a disputa por quem teria iniciado os novos rumos da música eletroacústica − 
disputa essa desimportante em si mesma, em sua factualidade, tendo em conta os milênios 
antecedentes de história da música − vale a pena diferenciar as propostas de ambos, a fim 
de entender as motivações que podem ter levado a maioria dos grandes compositores da 
época a procurar um desses estúdios providos de ferramentas para criação de novos 
timbres. 

Música concreta: do real ao virtual 

O timbre, dentre os demais parâmetros acústicos de composição do som, é 
paradoxalmente o mais evidente e o mais complexo. Tomando por exemplo a altura, isto é, 
o fato de um som ser mais grave ou agudo, percebemos que somente após longo treino um 
músico será capaz de identificar auditivamente a seqüência de notas que compõe uma 
melodia. Coisa semelhante se dá com as durações. Um ritmo não muito complexo vai 
demandar uma boa experiência musical para ser notado como conjunto de relações 
temporais − mesmo que não nos utilizemos da rigorosa notação ocidental. À exceção do 
timbre, a dinâmica (a potência dos sons fortes e fracos) se coloca como o aspecto menos 
complexo de ser identificado por um ouvido não técnico, não treinado. Este mesmo ouvido 
não educado, no entanto, desde a mais tenra infância está apto a reconhecer diferenças 
timbrísticas com tal grau de sutileza que percebe, quase instantaneamente, não apenas a 
diferença de fontes muito distintas (por exemplo, o ruído do chocalho e de uma voz 
humana cantando), mas também a diferença entre a voz materna e uma outra voz feminina. 
Ainda que essa criança utilize outras fontes não-acústicas de percepção (imagem, odor 
etc.), qualquer pessoa de olhos vendados é capaz de identificar se o som que ouve é 
proveniente de um violão, uma flauta ou um piano, assim como distingue facilmente duas 
vozes humanas. É claro que para identificar as diferenças timbrísticas entre um som de 
altura média de um violino e outro de mesma altura, intensidade e duração de uma viola a 
exigência é maior. Entretanto, é inegável que diferenças microtonais em uma seqüência de 
alturas serão mais dificilmente percebidas pelo mesmo ouvido. 

Tanto quanto são auto-evidentes tais diferenças com relação ao timbre, sabemos que 
a altura provém da freqüência com que vibra o objeto gerador de um determinado som, a 
duração diz respeito ao tempo em que ele é audível e a intensidade resulta de sua amplitude 
(isto é, da distância de um pico a outro na vibração, que deriva de sua potência). O timbre 
de um som, contudo, resulta de um conjunto enorme de variáveis que envolvem não apenas 
os parâmetros anteriores, como também muitas das características do objeto que o gera e 
amplifica: tamanho, formato, material físico de sua composição, espaço de ressonância 
interno e do ambiente, características do meio físico de sua propagação etc. É deste 

                                                
192 Idem, p. 33. 
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conjunto, responsável pelo que musicalmente se denomina complexo harmônico193, que 
resultam, por exemplo, as sutis diferenças de um mesmo tom extraído de dois violinos 
feitos pelo mesmo luthier, à mesma época e com as mesmas madeiras, colas e cordas. 

À parte a validade dessa homologia entre parâmetros diferentes da acústica, o fato é 
que o timbre, simploriamente chamado de “qualidade do som”, foi historicamente o último 
parâmetro a se tentar organizar logicamente, apresentando até hoje alguns mistérios ainda 
não desvendados. A melodia, estudada por pelo menos um milênio de história conhecida, 
organiza o âmbito das alturas em forma de seqüência temporal, tal como a harmonia – 
desde o tratado de Rameau até o de Schoenberg, perfazendo quase três séculos de estudo e 
sistematização – versa sobre seu encadeamento enquanto grupos de notas simultâneas que 
se encadeiam e criam relações. A dinâmica, notada já há séculos, não apresenta maiores 
dificuldades a qualquer compositor, enquanto a rítmica é ainda mais precisamente 
organizada que a dinâmica.  

Embora encontremos tratados sobre a orquestração − ainda que relativamente mais 
recentes que todos os demais aspectos tratados tecnicamente na música −, eles nem de 
longe se aproximam do grau de ordenação atingido pelos demais parâmetros. Os 
Princípios de Orquestração de Nicolai Rimsky-Korsakov, escrito de 1873 a 1905, apóiam-
se em afirmações no mínimo questionáveis como, por exemplo, “todas as combinações de 
cordas e madeiras são boas”194, ou “a proximidade de intervalos harmônicos cria um efeito 
ruim”195, evidenciando uma visão absolutista e fechada do tratamento timbrístico. O livro 
Orchestration, publicado originalmente em 1935 por Cecil Forsyth, embora mais preciso e 
ordenado, não passa de uma longa lista de características instrumentais não aprofundadas 
timbristicamente − no sentido de sequer chegar a definir as categorias organológicas ou 
conceituais sobre as quais tratar o conjunto. Focado na análise dos diversos instrumentos, 
não resiste a afirmar que determinado efeito dos metais não pode “ser feito dentro dos 
limites do bom gosto”196. Uma das mais famosas obras sobre o assunto é a Orchestration 
de Walter PISTON, de 1955, que chega, um tanto timidamente, a falar da categoria 
textura. No prefácio da edição espanhola, Ramon Barce chega a sugerir que se estude “a 
obra mestra de Helmholtz Teoría de las sensaciones sonoras” que, embora publicada em 
1863, “segue conservando todo seu valor”197. Um dos melhores trabalhos sobre a questão, 
já do final dos anos 1980, é a obra pouco divulgada de Wallace Berry, Structural functions 
in music, que trata das categorias de textura e densidade, ao lado das citadas, na análise do 
timbre. 

Deve-se ter em conta, nessa avaliação, que os demais aspectos acústicos são 
efetivamente mais simples que o timbre, já que este apresenta-se como um conjugado 
complexo daquelas realidades primeiras. 

                                                
193 “Harmônico” não no sentido coloquial, mas no sentido técnico-acústico de conjunto de sonoridades 

singulares que compõe um único som. Vale notar que uma nota qualquer de um piano, por exemplo, não é 
composta de um único som, mas de um enorme conjunto de harmônicos, de cujas características vai 
depender o timbre da “nota” ouvida. Assim, numa determinada nota dó (C), soam simultaneamente outro 
dó (oitava acima), um sol, um mi, etc. Sons tecnicamente simples, isto é, desprovidos de composições 
harmônicas complexas, somente são obtidos através de equipamentos eletrônicos especiais, como os 
geradores de onda utilizados nos laboratórios da música eletrônica (ou com alguns dos atuais 
sintetizadores). Ainda assim, um som real, físico, jamais apresenta uma pureza absoluta. 

194 Nicolai Rimsky-Korsakov, Principles of orchestration, 1964, p. 58. 
195 Idem, p. 106. 
196 Cecil Forsyth, Orchestration, 1982, p. 494. 
197 Apresentação de Ramon Barce ao Walter Piston, Orquestración, 1984, p. XVI. 
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Isto posto, cabe um paralelo relevante com a complexa questão dimensional 
levantada por Einstein em suas teorias: se a quarta dimensão é o tempo, categoria que 
ganha existência com o prolongamento da duração de um objeto tridimensional – contando 
que ele provavelmente tem outras características dimensionais complexas, provenientes de 
dimensões ou parâmetros ainda desconhecidos –, o timbre pode ser encarado como uma 
categoria complexa, proveniente da “convergência” de altura, intensidade e duração, que 
despertaram a curiosidade dos compositores que finalmente dispunham de equipamentos 
capazes de gravar, copiar, cortar, colar, “esticar” ou “encolher” uma matéria que se 
acreditou, por milênios, não ter substância: o som. Foi desta materialidade concreta que 
partiram os primeiros compositores responsáveis por uma das revoluções citadas a pouco 
(p. 85): o surgimento da música eletroacústica. 

A criação dos primeiros estúdios de manipulação do som está envolta numa 
controvérsia de fundo estético, que foi quase totalmente solucionada a partir dos resultados 
obtidos nos experimentos eletroacústicos da década de 1960 e com o surgimento de novas 
ferramentas mais amplas e poderosas no tratamento do som. Essa solução, no entanto, 
deixou certos resquícios, em termos de abordagem, percebidos até o presente. 

Como já disse, as primeiras experiências eletroacústicas se deram paralelamente com 
a música concreta e com a música eletrônica. A música concreta foi assim nomeada por 
Schaeffer em função de voltar-se para o tratamento de sons concretos, capturados na 
própria natureza, no “mundo real”. Opunha-se à abstração característica dos dodecafonistas 
ou serialistas, mais preocupados com os mecanismos de estruturação que com o objeto 
sonoro propriamente dito. Em seu Tratado dos objetos musicais, Schaeffer afirma que ao 
cunhar o termo música concreta em 1948 “pretendia com ele assinalar uma ‘inversão’ no 
sentido do trabalho musical. Ao invés de anotar idéias musicais pelos símbolos do solfejo e 
confiar a sua realização concreta a instrumentos conhecidos, tratava-se de recolher o 
concreto sonoro, donde quer que proviesse, e de abstrair-lhe os valores musicais que 
contivesse em potência”198. Assim, o trabalho típico dessa técnica composicional repousa 
na gravação e tratamento eletromagnético de sons explicitamente musicais (de um piano ou 
violino, por exemplo) ou não (de uma porta ou de um suspiro) .  

Dentre a grande variedade de técnicas de montagem aplicadas ao material gravado, 
basicamente com o uso de dois ou mais gravadores, podemos enumerar a inversão 
(tocando o som de trás para frente), a repetição de um mesmo trecho em loop, a variação 
de velocidade (tocando a fita, originalmente gravada numa certa velocidade, em 
velocidades mais altas ou mais baixas), a mixagem (tocando dois sons e misturando-os 
num terceiro gravador, pelo menos até que se inventassem os gravadores multipistas) e a 
edição por cortes (onde literalmente se pode cortar a fita em pedaços que podem ser 
remontados em outra ordem qualquer). Tudo isto sem falar da invenção de um espaço de 
movimento acústico virtual criado pela estereofonia (colocação de dois alto-falantes que 
podem tocar sons diferenciados), nem dos efeitos de filtragem (que controlando a 
passagem dos graves e agudos possibilitava alterar substancialmente a composição do 
espectro de um som). 

Esse conjunto enorme de procedimentos foi utilizado basicamente para abrir as 
portas de uma série de possibilidades relativas não apenas ao timbre, mas também a 
caminhos sintáticos inovadores. Assim foi criada a obra “Sinfonia para um homem só” 
(1949), de Pierre Schaeffer (França 1910-1995) e Pierre Henry (França 1927), na qual 
pode-se ouvir nitidamente a maioria dos métodos técnicos acima citados, distribuídos em 

                                                
198 Pierre Schaeffer, Tratado dos objetos musicais, 1993, p. 33. 
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doze curtos movimentos. Quanto à forma, como é o caso geral da música concreta, 
veremos que não se pode compará-la ao aprofundado e rigoroso tratamento dado pela 
concorrente eletrônica, embora esteja permeada de preocupações estéticas, evidenciadas 
por Schaeffer − no quinto livro de seu Tratado, intitulado A música como disciplina − nos 
seguintes termos: 

Sobretudo, nada deduzimos do que precedeu (referindo-se à análise dos 
sons harmônicos e a teoria das escalas), a respeito daquilo que, em vão, 
se esperava: alguma harmonia mais racional, ou regras para linguagens 
novas. Da mesma forma, quando se aprofundam relações paramétricas, e 
quando se relacionam - enfim, com perfeito empirismo - valores diversos, 
arbitrariamente escolhidos, nada além de um ditado (que deveria ser 
confrontado com a experiência) justifica uma nova escolha e um novo 
arranjo dos objetos; nada prova que se aborda, dessa forma, o nível final 
do sentido, e nem mesmo que estejamos certos das percepções musicais, 
no nível elementar dos objetos. Expresso de outra forma, todo sistema 
musical, relativamente arbitrário, deve prestar-se à comprovação nos dois 
extremos: o dos materiais, relativo às estruturas percebidas efetivamente, 
e o do sentido final, onde entram em jogo estruturas de referência 
imemoráveis199. 

Não há dúvida de que o seu livro evidencia um estudo sério, amplo e extenso da 
linguagem musical, adotando claramente uma linhagem estruturalista. O que se pode 
questionar, no entanto, é o resultado estético-pragmático da avaliação técnica que é o 
“Tratado”200. O que encontramos na obra musical concreta, ao lado do fascínio 
“sensualista” com o som musical, é uma certa linearidade discursiva, perceptível em alguns 
trechos compostos por gravações de trechos musicais tonais. No aspecto rítmico, de modo 
semelhante, convivem trechos mais claros em termos de pulsação com outros mais fluídos 
e imprevisíveis. O aspecto geral de uma obra concreta, por inovadora que seja, lembra 
mais uma colagem que explicita a “arbitrariedade relativa” do sistema musical, que uma 
estrutura fundada em sólidos alicerces ou deliberadamente imprevisível. Se, a princípio, 
isto aparece como um descuido destes compositores, por outro lado acaba gerando obras 
cuja apreensão vai exigir uma participação ativa do fruidor no processo de audição. Essa 
característica, por sua vez, é típica do conceito de obra aberta de Umberto Eco, segundo o 
qual um dos principais diferenciais entre a arte de hoje e a do passado reside em sua 
abertura à riqueza e diversidade de possibilidades de fruição201. O vínculo entre 

                                                
199 Idem, 468. 
200 É importante registrar que a formação de Schaeffer deu-se na Escola Politécnica de Paris e aos 26 anos de 

idade ingressou na Rádio da França (RTF) como técnico. Esse histórico justifica em parte seu 
“tecnicismo”, embora não estejam em questão seus dotes musicais. Seu perfil, na verdade, preconiza 
características bastante comuns atualmente, quando os compositores não podem escapar do estudo técnico 
de áreas aparentemente díspares da musical, como o uso de softwares, a acústica etc. 

201 “Na noção de ‘obra de arte’ estão geralmente implícitos dois aspectos: a) o autor realiza um objecto 
acabado e definido, segundo uma intenção bem precisa, aspirando a uma fruição que o reinterprete tal 
como o autor pensou e quis; b) o objecto é fruído por uma pluralidade de fruidores, cada um dos quais 
sofrerá a acção, no acto de fruição, das próprias características psicológicas e fisiológicas, da própria 
formação ambiental e cultural, das especificações da sensibilidade que as contingências imediatas e a 
situação histórica implicam; portanto, por mais honesto e total que seja o empenho de fidelidade à obra 
que se frui, cada fruição será inevitavelmente pessoal e verá a obra num de seus aspectos possíveis” (Eco, 
A definição da arte, 1972: 153-154 – grifos meus). 
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possibilidade e imprevisibilidade dos fenômenos já foi discutido com relação ao paradigma 
holonômico, sendo uma de suas principais contribuições para uma nova visão de mundo. 

Música eletrônica: do virtual ao real 

Se a música concreta vai buscar no mundo real os objetos acústicos para filtrá-los na 
construção de um espaço acústico virtual, sua concorrente toma o caminho diametralmente 
oposto. A música eletrônica nasce originalmente a partir da manufatura mesma de seus 
próprios sons: a criação de novos timbres a partir de geradores de onda é um dos principais 
interesses dos compositores de Colônia (Alemanha) no início da década de 1950. Subjaz a 
esse interesse, contudo, os principais fundamentos daquela escola: o serialismo proveniente 
do dodecafonismo e a rigorosa estruturação formal dos elementos composicionais. 

Dentre outros, a Kölner Schule conta com nomes como os de Krenek, Pousseur e 
Stockhausen, empreendedores da continuação do pensamento weberniano no pós-guerra. 

Karlheinz Stockhausen (Alemanha 1928-2007), numa abordagem oposta à de 
Schaeffer, buscava com a música eletrônica uma produção ainda mais conceitual e abstrata 
que a da corrente dodecafônica. Ele e os demais compositores em atividade no Estúdio de 
Música Eletrônica de Colônia vão desenvolver e aprimorar a utilização dos geradores 
eletrônicos de senóides e de ondas quadradas. Essa era a matéria prima das sínteses 
basicamente aditivas, isto é, resultantes da “soma” destas ondas simples e desprovidas de 
complexidade timbrística. A única exceção eram os geradores de ruído branco, espécie de 
chiado complexo e caótico que era tratado com filtros (como faziam os autores da música 
concreta com suas amostras complexas). O procedimento padrão, no entanto, era o jogo de 
interferência entre um conjunto de osciladores (pelo menos oito deles) para resultar em 
timbres complexos que eram submetidos a procedimentos de modulação, reverberação, 
filtragem e os demais efeitos, citados quando tratei da música concreta. Esse interesse 
comum quanto aos aspectos qualitativos do som e o uso comum de algumas técnicas, 
todavia, oculta a diferença estética radical no processo de criação das músicas concreta e 
eletrônica: nessa última a composição encontrava-se fortemente submetida à estrutura 
global da obra, motivo pelo qual os autores da escola senoidal são considerados, como 
dito, herdeiros do rigoroso legado weberniano202 (Menezes, 1996: 31). 

Essa postura, que parte de uma concepção prévia bastante elaborada e muitas vezes 
serial da obra, justifica para Brindle os motivos de um mais lento desenvolvimento das 
pesquisas eletrônicas203. Enquanto o compositor de música concreta captura seus sons e 
parte de um material complexo e rico para a criação, o autor de música eletrônica perfaz o 
caminho oposto, escrevendo um plano detalhado da obra imaginada e tendo que iniciar o 
processo técnico a partir de sons muito simples e harmonicamente pobres. É por isso que a 
primeira apresentação pública da música eletrônica não vai ocorrer antes de 1954. 

Tal opção vai garantir resultados estruturais mais sólidos, embora desprovidos da 
organicidade e “naturalidade” da produção concreta de Schaeffer e Henry. Como se não 
bastasse, havia ainda dois problemas sérios com relação às duas correntes de música 
registrada em fita magnética. O primeiro deles, mais evidente, diz respeito à estranheza de 
sentarmo-nos frente a um conjunto de alto-falantes e, pior, ter de aplaudi-los ou vaiá-los ao 
final da música. O segundo, aparentemente uma grande vantagem desse tipo de música − 
pelo menos na visão dos compositores −, concerne à junção dos papéis de autor e 

                                                
202 Flo Menezes (org.). Música eletroacústica: História e estéticas, 1996, p. 31. 
203 Reginald S. Brindle, The new music, 1987, p. 104. 
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intérprete, ou seja, a remoção assíncrona de um mediador do processo semiósico entre 
compositor e audiência. Claro que sempre houve a possibilidade de compor obras para 
instrumento solo e o próprio autor interpretar sua obra (embora o oposto tenha sido sempre 
mais comum). No caso da música para fita, no entanto, além de libertar o compositor da 
sincronicidade da interpretação para o público, agregavam-se também as possibilidades de 
correção da obra até atingir a “perfeição interpretativa”. Tudo isso sem contar a superação 
da limitação solística − já que o compositor podia gravar conjuntos muito maiores que uma 
grande orquestra e tratá-los sozinho, no estúdio. À primeira vista, nada melhor do que 
tornar a produção musical semelhante à das artes plásticas: aquele que concebe a obra está 
mais capacitado para realizá-la materialmente, certo? Errado. 

Diversos compositores, fascinados com essas tentadoras potencialidades, viveriam 
experiências um tanto frustrantes – pelo menos com relação às mencionadas possibilidades 
– em meados da década de 1950 e início da de 1960, dos quais podemos citar Berio, 
Messiaen, Varèse e Babbit. Um dos maiores compositores do século XX, György Ligeti 
(Hungria 1923-2006), passaria rapidamente pelos estúdios de Colônia, onde produziu duas 
obras de interesse: “Glissandi” (1957) e “Artikulation” (1958). A primeira delas, como se 
poderia esperar de um espírito crítico e investigativo, rompe com o padrão “tradicional” 
serial da escola eletrônica, que procurava serializar o timbre204. Nesse estudo, segundo 
Dahlhals, “Ligeti faz do quid pro quo de timbre e acorde, que até então tinha constituído 
um verdadeiro dilema, o ponto de partida de seu trabalho composicional”205. Esse trabalho 
prenuncia experimentos sobre o jogo acorde-timbre feitos posteriormente em obras 
acústicas, como “Apparitions” para Orquestra (1958-59). 

“Artikulation”, por sua vez, será uma obra desvinculada daquele excessivo interesse 
pelas características propriamente eletrônicas da nova técnica, estando muito à vontade 
para utilizar recursos muito elaborados na exploração do tempo estriado, ou seja, do 
espaço-tempo abrangido pela fragmentação ou descontinuidade dos sons por meio de 
repetidas cesuras. Essas características, embora vinculem a obra eletrônica a um novo 
paradigma e realizem a abertura de novos campos de pesquisa já um tanto mais 
interligados com as outras áreas de criação musical, ainda produzem peças que sofrem de 
um mal comum também à música concreta: uma certa frieza do resultado final, exorcizado 
dos “erros” possíveis de um sujeito intérprete. 

Tanto na França quanto na Alemanha, essa busca da “perfeição” do meio magnético 
não tardou a se mostrar infrutífera por diversas razões. Seus autores não leram ou 
preferiram não acreditar nas palavras de Pierre Boulez, que já em 1955 recusava-se “a 
acreditar em um ‘progresso’ da música instrumental em direção à música eletrônica”206. 
Ainda que se mostrasse um defensor do racionalismo na produção musical − pelo menos 
em textos como A música hoje e em sua produção musical serialista do início da década de 
1950 −, Boulez vai assumir frente à questão uma postura integradora, perguntando “sob 
que ponto de vista, pois, tal experiência nos poderia seduzir? Sob o de uma confrontação 
[...] entre ambos os universos sonoros (acústico e eletrônico) visando a construções 
multidimensionais”207. 

Os principais obstáculos encontrados na produção de música eletrônica − da sala de 
concerto à participação mais visual/performática do intérprete − foram solucionados, pelo 

                                                
204 Carl Dahlhals, “Problemas estéticos da música eletrônica”, 1996, p. 175. 
205 Ibidem. 
206 Pierre Boulez, “No limite do país fértil: Paul Klee”, 1996, p. 96. 
207 Ibidem. 
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menos em parte − com a sua transformação em um todo integrado e integrador, misturando 
as dimensões reais e virtuais. 

 Real e virtual: uma atualização multidimensional 

Estes obstáculos iniciais vão incitar os compositores a construir, por meios diversos, 
alternativas criativas à dicotomia entre as pesquisas concretas e eletrônicas. A 
nomenclatura atual tem utilizado a expressão música eletroacústica para denominar 
iniciativas híbridas neste sentido. 

Alguns indicativos do caminho eletroacústico já se encontram, embrionariamente, no 
“Canto dos Adolescentes” (1955-1956) do próprio Stockhausen, que reúne vozes humanas 
gravadas aos sons eletrônicos. Luciano Berio (Itália 1925-2003) vai inverter esta ótica, 
priorizando as características dos sons e timbres vocais na criação eletrônica de “Thema 
(Omaggio a Joyce) [...] o primeiro clássico do gênero”208, obra de 1958. Berio é um dos 
mais importantes compositores da Itália no século XX, tendo atuado significativamente 
tanto no campo da composição acústica experimental, quanto no da música eletroacústica. 
Fundou em Florença o estúdio Tempo Realle, onde encetaria suas pesquisas, especialmente 
quanto ao trato eletrônico de vozes especialmente dotadas, caso de inúmeros trabalhos com 
Cathy Berberian − uma das maiores cantoras da música contemporânea, esposa de Berio de 
1950 a 1966, falecida em 1983. Suas preocupações, para além do campo qualitativo-
sonoro, privilegiam o uso da poesia e literatura modernas como fundamento de diversas 
composições. Como ele mesmo declara, “muitos músicos dentre os mais conscientes 
deram-se conta logo que era tão fácil quanto supérfluo produzir sons novos que não fossem 
o produto de um pensamento musical, assim como hoje é fácil desenvolver e ‘melhorar’ as 
tecnologias da música eletrônica quando elas são desprovidas de profundas e reais razões 
musicais”209. 

Nas décadas seguintes vai começar a ser usado − e com o passar do tempo cada vez 
mais e mais − o termo música eletroacústica, reunindo as vertentes francesa e alemã sob a 
mesma denominação. Agregam-se, sob esse símbolo, uma nova série de tendências e 
possibilidades de criação vinculadas à abordagem do não exclusivamente acústico, embora 
até hoje ainda se encontrem autores com claras preferências por abordagens mais numa 
direção que noutra. Aparece, também, a figura do intérprete performático, “ao vivo e a 
cores”, unido ao som de uma fita magnética ou intervindo no processamento eletrônico do 
som em tempo real. Essas soluções que envolvem a presença do homem no momento da 
audição permitiram resolver, simultaneamente, o problema das palmas na sala de concerto 
com alto-falantes e o da frieza, des-humanidade e pseudo-perfeição da música de estúdio, 
revivendo uma dimensão fundamental do fazer musical: a múltipla e rica interação entre 
compositor e público, simbolicamente mediada pelo intérprete. É evidente que tais 
soluções dependeram fundamentalmente de uma série de desenvolvimentos técnicos, 
envolvendo a criação dos sintetizadores, dos computadores adequados ao tratamento dos 
complexos cálculos para processamento do som em tempo real, os processadores 
automáticos e programáveis de efeitos etc. Não teriam, no entanto, ocorrido sem a 
participação criativa desse conjunto exemplar de músicos e compositores. 

A disputa estética inicial entre as duas vertentes, um tanto oculta sob a ponta técnica 
do iceberg, vai esconder por sua vez os potenciais inexplorados da nova linguagem. Nela, 

                                                
208 Paul Griffiths, Enciclopédia da música do século XX, 1995, p. 22. 
209 Luciano Berio & Rossana Dalmonte, Entrevista sobre a música, 1981, p. 109. 



 94 

o foco da composição começa a passar dos objetos para as relações, um princípio básico da 
nova visão de mundo holonômica. Mais do que isso, abriu-se a porta do relacional através 
do relacional, de forma a proporcionar a indispensável coerência entre o que é dito e a 
forma como é dito. Neste ponto, Schaeffer talvez tenha sido um visionário ao enfatizar em 
seu Tratado que não podemos esquecer a dimensão semântica – eu diria, semiótica – do 
discurso musical, à qual tratarei no próximo capítulo (p. 126). 

Se restou uma impressão negativa a respeito das origens da música eletroacústica, 
especialmente por ela ter trazido mais problemas que soluções, lembro com Kuhn que a 
identificação de novos problemas é uma característica típica da conformação de um novo 
paradigma. Além disso, não se pode fazer uma comparação direta entre estes primórdios 
não-acústicos e o desenvolvimento da música acústica do início deste século sem 
considerar os milênios de história que os separam. Representou um salto quântico, 
indubitavelmente, a aquisição desse novo campo de criação batizado de música 
eletroacústica. Tal foi sua importância que, mesmo depois das inúmeras frustrações vividas 
pelos maiores criadores da música experimental, nenhum centro importante de formação 
de compositores no mundo subsiste hoje sem estúdios eletroacústicos. Para encerrar com 
um argumento imbatível, Pierre Boulez planejou desde 1973 e fundou em 1977 o IRCAM, 
um dos mais importantes centros de referência mundial na pesquisa eletroacústica, e o 
dirigiu até 1992, quando se tornou seu diretor honorário. 

Passados aqueles primeiros momentos conturbados, a música eletroacústica abriu 
frentes de pesquisa extremamente interessantes, várias delas hoje vinculadas à ciência do 
caos e geometria dos fractais, baseadas em técnicas de sampling (gravação digital de um 
som), edição digital (método de acabamento/tratamento de um som digitalizado), 
seqüenciamento digital (como se fazia cortando fitas magnéticas nos primórdios da música 
concreta e eletrônica, com a diferença de que os pedaços “cortados” são manipulados 
digitalmente em computadores) chegando às recentes técnicas e linguagens de 
programação de instrumentos interativos virtuais, baseados em notebooks, tablets e 
smartphones, assunto que detalharei no próximo livro, Música Holofractal em Cena. Todo 
esse equipamento de trabalho de um compositor eletroacústico, que na década de 1960 
ocupava uma grande sala, hoje cabe tranqüilamente na mesa de um compositor. 

Ao contrário do que alguns imaginam, a música computacional ou algorítmica nada 
tem de fria, rigorosa, controlada ou desumana. Vale notar que apesar do incessante 
aumento do poder de processamento desses equipamentos, mantém-se uma característica 
peculiar no trabalho composicional: não demora muito para que nossas criações e 
experimentações levem a máquina aos seus limites. E, por conseqüência, resultados 
inesperados podem nos surpreender. Até um novo campo de criação artística surgiu a partir 
desse tipo de exploração de erros e inconsistências computacionais: a Glitch Art. Se a base 
antropológica da arte só pode ser compreendida, segundo Gadamer, a partir dos conceitos 
de “jogo, símbolo e festa”210, a imprevisibilidade é o fator primordial a tornar o jogo lúdico 
da criação muito mais interessante. 

Música aleatória: anti-método quântico-paradoxal 

Para um físico clássico, nada mais inadmissível do que reconhecer qualquer limite à 
capacidade da ciência em prever a ocorrência de um fenômeno, dadas determinadas 
condições. De fato, o grande valor da ciência positivista reside na construção de um corpus 

                                                
210 Gadamer, Hans-Georg. La actualidad de lo belo, 1991, p. 66. 
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de conhecimento cada dia mais vasto sobre o mundo da matéria. Para ele, cada pesquisa 
vai agregar novos e mais detalhados dados a respeito do comportamento das coisas, o que 
permite a construção de equipamentos que funcionem com a mais rigorosa precisão para 
atingir os objetivos definidos por quem o financia. 

Os músicos do neo-classicismo europeu, de forma muito semelhante, ao herdar os 
padrões de construção formal desenvolvidos na renascença e no barroco, trataram de 
aperfeiçoá-los sob a perspectiva causal, segundo a qual um evento − um acorde maior com 
sétima − pediria como resultado lógico um outro evento encadeado − um acorde “perfeito” 
maior, uma quarta acima do anterior. A essa lógica particular das alturas, denominada 
harmonia, como já vimos, conjugavam-se outros conjuntos normativos e prescritivos a 
respeito dos demais parâmetros de organização sonora: durações semelhantes e decréscimo 
da potência entre o primeiro (um acorde de tensão211) e o segundo (acorde de repouso). 
Para aumentar a precisão entre o que estava notado na partitura e a realização musical, os 
compositores dessa estética neo-classicista vão esmerar-se em desenvolver mecanismos de 
aumento desta precisão: surge a notação das intensidades (piano, mezzo-forte, fortíssimo), 
ausente até o período barroco, seguida das indicações de caráter (con fuoco, con anima, 
con affeto etc.). Embora essas últimas indicações possa dar uma aparência subjetivista ao 
discurso musical, como forma de respeitar os sentimentos que foram imaginados pelo autor 
quando escreveu a obra, tornam-se antes o resultado da ânsia de precisar mais e mais a 
maneira “correta” de executá-lo, perspectiva que culmina com a indicação da velocidade 
por tempo de metrônomo.  

Essa ânsia em descrever detalhadamente o modo de executar uma obra musical 
relaciona-se, evidentemente, com as idéias paradigmáticas de então. Ainda que as belas-
artes desse neo-classicismo tivessem um papel social reduzido e elitista, para fruição de 
espíritos “nobres” nos momentos de ócio, anteviam uma possibilidade de ascensão aos 
patamares “científicos”. Assim, a visão (pré)determinística que grassava por áreas 
científicas as mais diversas estendia seus tentáculos à arte. A clareza e distinção cartesianas 
resultaram numa tecnicização do processo criativo que o desumanizaria, mecanizando a 
forma em “fôrmas” numa linha de produção, o que se pode já perceber na época de 
Mozart. 

Sob esse prisma, o rompimento com a tradição clássica só viria a se delineiar nas 
obras finais do primeiro compositor romântico, Ludwig van Beethoven (1770-1827), um 
visionário, como muitos biógrafos o classificam. Entretanto, o rigor e a precisão da 
tradição notacional mecanicista ainda vão encontrar guarida por muito tempo, inclusive em 
bom segmento da música de vanguarda. 

O ponto mais importante dessa constatação é perceber o determinismo que se oculta, 
às vezes inconscientemente, por detrás desse rigor e precisão. A visão absolutista é aquela 
que dicotomiza o erro e o acerto, exigindo que para o encadeamento perfeito de 
antecedentes e conseqüentes − necessária e universalmente nessa ordem − o intérprete 
concorra para a legitimação do previsível. Tudo isso como se se pudesse negar que são 
justamente as centenas de detalhes e “imperfeições” rítmicas, melódicas e harmônicas, 
ocorrentes no momento da execução de uma obra, que a farão única e peculiar. É, aliás, por 
essas pequenas diferenças que os reais aficcionados buscam por diversas versões de uma 
mesma obra, como eu mesmo o faço. Tal grau de imprevisibilidade, todavia, é demasiado 
baixo para um criador dos nossos tempos. O arranjo, a harmonia, a melodia, os ritmos 

                                                
211 Por conter um trítono, intervalo instável para os ouvidos ocidentais. 
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clamam por liberdade212. Ainda mais se levarmos em conta o que diz a física quântica a 
respeito do determinismo.  

Segundo Capra, a teoria quântica põe abaixo “os conceitos clássicos de objetos 
sólidos e de leis da natureza estritamente deterministas. No nível subatômico, os objetos 
materiais sólidos da Física clássica dissolvem-se em padrões de probabilidade semelhantes 
a ondas”213. Com isto, a física quântica conclui que a própria matéria não se compõe de 
“‘blocos básicos de construção’ isolados. Ao contrário, surge perante nós como uma 
complicada teia de relações entre as diversas partes do todo”214. A relação entre o que se 
pode prever e o que efetivamente vai ocorrer, desse ponto de vista, é muito mais aberta do 
que estamos habituados a crer no mundo mecanicista. Para Toben e Wolf, “a onda quântica 
representa onde e quando é provável que algo ocorra; em outras palavras, é uma medida da 
probabilidade de ocorrência de um evento”215. Afirmam esses físicos que daí se tira 

a estimulante idéia de que essa probabilidade não existe apenas em nossas 
mentes, mas também se movimenta no espaço e no tempo. [...] A onda 
quântica, em suma, é uma onda de probabilidade que se move mais 
depressa que a luz e conecta nossas mentes com o mundo físico216. 

Isso nos leva a perceber que os fenômenos não podem ser, como se acreditou por 
muito tempo, previstos de forma absoluta. 

Evidentemente é possível prever muitos acontecimentos no universo. São 
razoavelmente bem conhecidos os ciclos planetários do sistema solar, das marés, dos dias 
terrestres. Dessa forma, não se pode falar genericamente em total imprevisibilidade. Se 
está claro de que se trata de dois extremos inexistentes como categorias absolutas (a “total 
previsibilidade” e a “total imprevisibilidade”) pode-se então discutir como ocorre o trânsito 
nesse eixo imaginário − ou, em outros termos, como um autor pode manipular o quantum 
de imprecisão − que permite incrementar o grau de aleatoriedade embutido numa 
composição musical, aproximando-a de uma das principais idéias da nova física e, ao que 
minha investigação leva a crer, sem que seja necessário conhecê-la diretamente. 

Uma obra chamada “Projection I” para violoncelo solo (1950), de Morton Feldman 
(Estados Unidos 1926-1987), inaugurou esse incremento quântico do fator 
imprevisibilidade na criação musical. Nessa peça, Feldman elege alguns parâmetros como 
indeterminados, tais como a altura das notas, a dinâmica e a expressão (caráter). Sua 
partitura, notada em gráficos diagramáticos ao invés da escrita tradicional, define 
precisamente o instrumento e a forma de ataque, mas imprecisamente as regiões da altura 
(grave, médio, agudo) e as durações. É um início inovador na experiência, mas de 
resultado tímido, especialmente pela obra soar um tanto monótona e ... previsível. Isto 
ocorre em função de sua particular combinação de parâmetros determinados e 
indeterminados e da distribuição homogênea de signos na partitura. Resultados bem mais 
interessantes e variados seriam obtidos mais tarde por diversos compositores, dos quais 
citamos o professor de Feldman, Cage. 

                                                
212 Não se trata de negar o direito de compor como se compunha há 300 anos. Trata-se, sim, de reconhecer 

que o espaço daquele tipo de música está mais do que garantido (enquanto perdurarem os meios de 
comunicação de massa), que a linguagem se alargou, a liberdade de criação aumentou, que o mundo 
mudou e nem sempre para melhor. 

213 Fritjof Capra, O tao da física, 1975, p. 58. 
214 Ibidem. 
215 Bob Toben & Fred A. Wolf, Espaço-tempo e além, 1975, p. 129. 
216 Ibidem. 
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John Cage (Estados Unidos 1912-1992) talvez tenha sido um dos mais irreverentes 
compositores do século XX. Contudo, segundo relatos de meu professor Conrado Silva, 
que o conheceu, não era essa a sua intenção. Casualidade e não-intencionalidade compõem 
as bases filosóficas de sua criação que, como a de outros autores do Ocidente neste século, 
vai ser bastante influenciada pelo pensamento oriental. 

A despeito de uma maior facilidade dos estadunidenses em transitar por uma cultura 
tão diferente, resultado em parte de sua mais curta história e tradição, a reintegração dos 
blocos ocidental e oriental deve passar por uma mudança ideológica de postura. O clima 
propício a esse processo − aliado a um grande desgaste das fórmulas racionalistas herdadas 
pelas primeiras gerações de compositores ocidentais do século XX − vai gerar em Cage, 
assim como em outros, grande interesse pelas idéias do Oriente. O compositor dedicou-se 
ao estudo do pensamento da Índia e especialmente do zen-budismo nos últimos anos da 
década de 1940, o que o influenciou profundamente a partir de então. 

O zen-budismo é, das doutrinas do Oriente, uma das mais não-diretivas, pregando o 
agir através do não-agir e a meditação pelo esvaziamento da mente. Tais idéias apresentam 
relações muito fortes e análogas à de indeterminação. Por esse motivo a ausência 
(despersonificação ou desindividualização) do criador na obra criada vai ser, 
paradoxalmente, a marca registrada da música de Cage. 

Nessa lavra zen, encontramos a peça “Music of Changes” (1951). Cage escreveu essa 
obra para piano utilizando o I-Ching como meio de in-determinar os seus eventos. Por 
meio de lances de moedas, ou seja, de modo indeterminado, o compositor escolheu os 
timbres e durações que foram notados em partitura tradicional. Essa técnica, contudo, faz 
com que o parâmetro imprevisibilidade resida mais fortemente no processo de criação que 
no de interpretação musical, nem sempre garantindo para o ouvinte um resultado mais 
imprevisível que, por exemplo, o de uma composição dodecafônica. O que ambas mantêm 
em comum é o fato de serem sempre as mesmas depois que foram tradicionalmente 
escritas. É claro que mesmo no Finnegans Wake de James Joyce, obra classificada por 
Vattimo como a virada da pós-modernidade217, o altíssimo grau de abertura repousa numa 
estrutura fixada no papel. Esse livro, concluído em 1939, representa um ponto de mutação 
na literatura contemporânea comparável, em termos de imprevisibilidade e abertura 
interpretativa, a obras de Cage a partir de 1951. 

É nesse ano, com a peça “Imaginary Landscape n. 4”, na qual utiliza “imprevisíveis 
sons dos receptores de rádio”218, que Cage realiza um salto quântico: cria uma obra que a 
cada realização resulta em algo diferente, imprevisível. No ano seguinte, volta a chocar o 
público com uma obra conceitual chamada “4’33” (1952), na qual a casualidade dos sons 
ocorrentes no ambiente da anti-realização preenche o tempo-título da obra, nos quais o 
intérprete vira as páginas da “partitura”, mas não tira um som sequer de seu instrumento. 
Talvez esse choque fosse menor, e a leitura de sua intenção não-intencional pareceria 
menos cômica e irresponsável, se o público conhecesse algumas idéias básicas da filosofia 
zen-budista, que então orientava o compositor. Cage afirmava preferir a música que 
ouvimos quando estamos em silêncio à qualquer outra. Realçando esse aspecto, afirma 
que: 

É assim possível fazer de uma composição musical a continuidade 
daquilo que é livre de gosto e memória individuais (psicologia) e também 
da literatura e ‘tradições’ da arte. Os sons adentram o espaço-tempo 

                                                
217 Gianni VATTIMO, O fim da modernidade: Niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna, p. 105. 
218 Paul Griffiths, Enciclopédia da música do século XX, 1995, p. 37. 
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centralizados em si mesmos, desimpedidos para servir a qualquer 
abstração, seus 360 graus de circunferência livres para um jogo infinito 
de interpenetração219. 

A peça “Atlas Eclipticalis” (1961-62), por exemplo, resulta dessa abordagem não-
intencional de Cage. Nela,  

cartas estelares lhe deram um caminho para definir as alturas (pitches) da 
música: ele utilizou operações elaboradas de probabilidade para produzir 
os traçados das estrelas na partitura. Os traçados dos mapas determinaram 
também a distribuição de eventos orquestrais (‘constelações’ como os 
chamou) no tempo total da peça220. 

Lembrando que, sob a perspectiva holográfica, uma parte pode representar o todo, 
ainda que de forma menos detalhada, “Atlas Eclipticalis” toma de empréstimo pedaços do 
céu para torná-los signos icônicos e índices sonoros holonômicos. Essa tradução semiótica, 
por outro aspecto, vincula-se também às abordagens fractais, ainda em incipiente 
desenvolvimento naquela época, por traduzir a não-linearidade orgânica da natureza para a 
realização musical em um agrupamento aparentemente caótico e não “musicalmente” 
tratado. Essa tendência musical fractal não-matematizada e não-mecânica ainda está por 
ser explorada, já que até hoje os pesquisadores dessa vertente preferem aplicar 
computadores em cálculos sobre equações não-lineares fractais que gerarão, de modo 
automático, eventos numéricos convertidos em sons. 

Há uma analogia entre o automatismo e o mecanicismo que pode, de modo implícito, 
vincular determinadas posturas contemporâneas ao paradigma racionalista. De fato, como 
discutiremos a seguir no tópico sobre o surgimento da música serialista integral (p. 104), 
boa parte dos grandes nomes das décadas de 1950 e 1960, mostrar-se-á favorável a um 
racionalismo capaz de purificar a produção moderna dos resquícios da tradição. Contudo, 
admitirão mais tarde a impossibilidade de apagar o passado e a história. 

Foi, ao contrário, impregnando sua música com a sabedoria milenar do Oriente, que 
Cage produziu peças radicalmente diferentes da tradição ocidental. Experimentando as 
possibilidades de levar a indeterminação e o imprevisto ainda mais profundamente para o 
momento da própria realização musical, Cage acaba sendo um dos primeiros compositores 
a utilizar novas formas de notação menos precisas que as partituras tradicionais. 
Adaptando sua criação, além disso, ao desejo de despersonalizar suas obras, ele vai deixar 
ao intérprete a incumbência de dar a forma final aos seus trabalhos, então mais ensaísticos 
que nunca. Enquanto uma das maiores atrações na direção dos estúdios de música 
eletroacústica residia na exclusão da mediação do intérprete, Cage aponta na direção 
diametralmente oposta, colocando nas mãos do intérprete a responsabilidade de dar 
materialidade acústica a riscos e rabiscos dispostos aleatoriamente numa folha de papel. 

A partir desses experimentos, onde o resultado ainda se apoiava em criações abertas 
de obras fechadas, vão surgir meios de notação que excluem as normas tradicionais de 
escrita em prol de diagramas simbólicos que se abrem à interpretação do instrumentista, 
agora parceiro ativo do compositor, um co-autor da obra musical. Essa forma de notação 
vai ganhar um papel privilegiado no pós-guerra, abrindo um novo campo de criação, 
motivo pelo qual não se confunde com o papel desempenhado pela notação nos processos 
tradicionais de composição. 

                                                
219 John Cage citado em Reginald S. Brindle, The new music, 1987, p. 75. 
220 James Pritchett, Notes on John Cage’s Winter music/Atlas eclipticalis and 103, 2000. 
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Essa aquisição contemporânea vai possibilitar, além do incremento significativo do 
grau de imprevisibilidade de uma obra musical, o salto qualitativo do papel do intérprete e 
do ouvinte na sala de concerto. Numa obra notada graficamente, a música passa a emergir 
a partir da interação triádica entre obra (compositor), interpretação sígnico-sonora 
(instrumentista) e interpretação sonoro-sígnica (público), fazendo com que a complexidade 
da audição exija uma participação muito mais ativa de intérprete e público, agora muito 
mais sujeitos do que “sujeitados” ao acontecimento musical. Essas características ligam a 
música aleatória definitivamente com a perspectiva holonômica, que enfatiza a 
interatividade, a integração e a valorização dos participantes do fenômeno musical, todos 
potenciais interpretadores no processo. 

O “Concerto para Piano e Orquestra” (1957-58) de Cage é tido como obra prima da 
vertente aleatória. A seguir, o autor passaria a se interessar pelas riquíssimas possibilidades 
dos recursos eletrônicos nas performances ao vivo, procurando integrar “o máximo de 
MEIOS MISTOS nas peças, estendendo-se a 7 cravos amplificados, múltiplas fitas 
magnéticas e efeitos de luz em HPSCHD” (1967-69), o que mostra sua preocupação em 
trazer para a música ocidental alguns postulados tipicamente orientais. Embora o seu aluno 
Feldman tivesse dado o primeiro passo na direção da indeterminação e do aleatório em 
música, Cage indubitavelmente criou os fundamentos para o desenvolvimento de toda a 
geração de compositores da segunda metade do século XX que utiliza, em parte ou na 
totalidade, métodos randômicos de criação, notação e/ou performance. 

A despeito de sua postura mais aparentemente jocosa do que verdadeiramente o era, 
descreverei adiante (p. 106) um fato presenciado pelo compositor Conrado Silva que 
mostra o impacto de Cage sobre figuras já muito conceituadas naquela década de 1950. A 
apresentação das obras aleatórias de Cage na Europa, particularmente nos Festivais de 
Darmstadt na década de 1950, influenciaria compositores como Boulez, Stockhausen, 
Feldman, Brown que desenvolvem abordagens diversificadas do fator randômico em suas 
obras. 

Desses nomes, Karlheinz Stockhausen (Alemanha 1928) se destacaria por aprofundar 
de modo muito peculiar o uso da chance e da indeterminação. Ele seria um dos primeiros a 
compor obras abertas na Europa, com suas “Zeitmasse” (1956) e “Klavierstück XI” (1956). 
Nessa segunda peça, para piano, Stockhausen distribui dezenove partes ou blocos numa 
grande partitura, orientando o intérprete a escolher qualquer uma delas para iniciar a 
música, optando livremente por qualquer tempo (andamento), forma de ataque e 
intensidade221. Ao final de cada bloco se encontra uma indicação desses três parâmetros 
que deverá ser aplicada ao próximo bloco aleatoriamente escolhido, o que multiplica o 
conjunto de possibilidades de realização da peça em função das seis alternativas para cada 
um dos parâmetros. A escritura utiliza elementos tradicionais (pentagrama, claves, notas 
determinadas etc.), embora as barras de compasso quase não apareçam, de forma a 
aumentar a fluidez da obra. As repetições de bloco são admitidas, desde que na segunda 
vez o bloco seja tocado em outra oitava. A conclusão da obra, também “objetivamente” 
indeterminada, vai ocorrer quando um bloco qualquer vier a ser realizado pela terceira vez. 
Esse experimento vai abrir uma quantidade tão grande de possibilidades combinatórias que 
dificilmente seria realizado duas vezes da mesma forma, mesmo que tocado pelo mesmo 
intérprete. 

                                                
221 Vale lembrar que hoje é comum encontrarmos nas partituras de música contemporânea a bula, um 

receituário ou rol de signos e suas convenções interpretativas, já que raramente encontram-se presentes 
exclusivamente elementos tradicionais de notação. 
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Depois de Stockhausen, uma série de compositores vai incrementar a abertura 
estrutural-formal de suas obras, permitindo que a ordem das partes ou módulos que as 
compõem sejam escolhidas ao acaso. Desse modo a grande forma é já pensada como uma 
multiestrutura flexível e dinâmica, uma forma-aberta (open-form). Esse é o caso de 
“Epifanie” para Orquestra e Voz Solista (1959-61), de Luciano Berio, que resulta da 
combinação de doze diferentes peças, sete orquestrais e cinco vocais. Embora as 
possibilidades combinatórias atinjam um grande número, Berio indica treze delas como 
suas preferidas (Brindle, 1987: 70). O próprio Stockhausen, após o trabalho combinatório 
sobre módulos internos, vai compor “Prozession” (1967) utilizando partes instrumentais de 
outras obras suas (tam-tam de “Mikrophonie I”, viola de “Gesang der Jünglinge” e 
“Momente”, eletrônium de “Telemusik” e “Solo”, piano de “Klavierstück I-XI e 
“Kontakte”), recombinando-as segundo uma partitura muito simples e esquemática. 

Contudo, por serem numericamente finitas as possibilidades combinatórias de tais 
obras, abertas apenas segundo o agrupamento de blocos relativamente fechados − isto é, 
notados em partituras quase totalmente tradicionais −, são classificadas por Brindle na 
categoria de chance combination, tipo específico e limitado de aleatorismo222. O aspecto da 
exatidão notacional, reforçado por Brindle, revela que o abandono de séculos de tradição 
em termos de escritura foi também mais difícil para os europeus, pelo menos nestes 
primeiros passos da música indeterminada ou aleatória. 

Um ano mais tarde, Stockhausen vai levar seus experimentos até peças que apelam à 
intuição e ao lado místico da vivência musical. É o caso de suas “Aus den sieben Tagen” 
(1968), cuja partitura do trecho “Goldstaub” é a seguinte: 

for small ensemble 
GOLD DUST 

live completely alone for four days 
without food 

in complete silence, without much movement 
sleep as little as necessary 
think as little as possible 

 
after four days, late at night, 

without conversation beforehand 
play single sounds 

 
WITHOUT THINKING which you are playing 

 
close your eyes 

just listen223 
Embora de exigência extremada em termos de comportamento ocidental, sabemos 

que no Oriente um músico, enquanto espécie de sacerdote especialmente dotado para o 
desempenho de seu papel, pode virar a noite tocando raagas em busca de estados 
transcendentais. Esse processo hipnótico nos lembra as pesquisas de Stanislav Grof com 
respeito à musica, à audição oriental e aos estados alterados de consciência (p. 25). Grof é 
enfático ao diferenciar a postura do ouvinte oriental e do ocidental. Aquele, ao contrário de 

                                                
222 Reginald S. Brindle, The new music, 1987, pp. 73-75. 
223 O que se pode traduzir por: “Vive completamente só durante quatro dias guardando jejum em silêncio 

absoluto, com a possível imobilidade. Dorme apenas o necessário, pensa o menos possível. Depois de 
quatro dias, bem tarde da noite, sem prévia conversação toca sons simples. SEM PENSAR o que está 
tocando fecha os olhos, simplesmente ouve” (Karlheinz Stockhausen citado em Reginald S. Brindle, The 
new music, 1987, p. 96). 
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nossa tradição, encara a experiência musical como uma vivência mística, religiosa, 
transcendental. Essa diferenciação e afastamento entre as duas culturas começa a diminuir 
segundo duas fortes tendências da perspectiva ocidental. A primeira é a da globalização, 
processo econômico que leva a ideologia capitalística ocidental ao Oriente e 
conseqüentemente sua forma acrítica de consumir música como puro entretenimento. A 
outra encontra-se na música experimental que, reconhecendo o grau de importância que se 
pode dar à música no mundo contemporâneo, vai buscar na concepção transcendentalista 
do Oriente meios para, simultaneamente, elevar o papel da música em nossa sociedade e 
romper com os dogmas da tradição mecanicista. 

Desta forma, ainda que se conclua pelo exagero desta partitura-texto de Stockhausen, 
pode-se imaginar quão abdutiva seria uma experiência aproximada das suas solicitações 
em “Pó de Ouro”. Pertencendo ao mesmo conjunto, “Aus den sieben Tagen”, vamos 
encontrar também sua peça “Durações Corretas”, cuja partitura é a descrição das seguintes 
orientações224: 

for circa 4 players 
RIGHT DURATIONS 

play a sound 
play it for so long 

until you feel 
that you should stop 

 
again play a sound 
play it for so long 

until you feel 
that you should stop 

 
and so on 

 
stop 

when you feel 
that you should stop 

 
but whether you play or stop 
keep listening to the others 

 
At best play 

when people are listening 
 

do not rehearse 
Menos exigente que a anterior, “Durações Corretas” sugere no título o que vai propor 

romper no texto. Os tempos “corretos” são abertos, imprevisíveis, incorretos ou 
imprecisos, contrariamente ao sentido racionalista do termo. Tal nível de imprecisão e 
imprevisibilidade, atingido pela música dessas texto-partituras de Stockhausen, pode ser 
considerado um ápice posterior ao uso de técnicas gráficas de composição em “Zyklus” 
para Percussão (1959) e “Mixtur” para 5 Grupos Orquestrais (1964). Em ambos os casos, 
Stockhausen vai misturar elementos tradicionais de notação às indicações gráficas, que 
ampliam significativamente a margem de imprevisibilidade dos eventos. 

A conjugação de escritura precisa e de notação gráfica é utilizada por um grande 
número de compositores na atualidade, como forma de combinar o imprevisto a uma 
estrutura relativamente controlada. O alemão Hans-Joachim Hespos (1938), por sua vez, 

                                                
224 Karlheinz Stockhausen citado em Reginald S. Brindle, The new music, 1987, p. 97. 
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vai acrescentar em sua notação híbrida indicações de cena e movimentação de intérpretes, 
teatralizando a realização da obra musical. Essa preocupação vai encontrar espaço também 
em Luciano Berio − na obra “Circles” para Voz Feminina, Harpa e 2 Percussões (1960) −, 
Maurício Kagel − “Match” para 2 Violoncelos e Percussão (1966) e “Sur Scène” para 
Narrador, Mímico, Tape, Cantor e 3 instrumentistas (1959/60) − e o próprio John Cage − 
“Theater Piece” (1960). Hespos, em workshop realizado no Museu da Imagem e do Som-
SP em 1993, descreveu a importância da valorização da imagem em suas obras musicais 
para atender, especialmente, às novas gerações, aculturadas sob o signo da televisão. O 
papel do intérprete, para ele, extrapola a performance instrumental, exigindo habilidades 
teatrais de ator como forma de enriquecer a obra musical, ainda que a forma não seja 
operística. O que mais chama a atenção nas obras de Hespos é a combinação da abertura 
(através das partes gráficas) à exploração de timbres acústicos inauditos, efeitos sonoros 
que não se substituem pelos novos recursos eletrônicos. 

Os títulos das peças de Hespos são curtos e sonoros, como se já prenunciassem as 
surpresas que escondem. “En-kin” (1970) pode ser considerada como uma demolição dos 
velhos conceitos de tensão e repouso. Após os primeiros minutos a consciência do ouvinte 
é levada a mudar seus parâmetros em função do clima tenso presente em toda a obra. 
Assim, o menos tenso torna-se um novo repouso, estado que parece simbolizar, 
iconicamente, a situação atual de nossa sociedade. Num de seus programas, Hespos cita 
Artaud corroborando sua consideração de que a mudança social é uma das principais 
forças motivadoras de sua produção. 

“Point” (1971) é uma pequena peça − de menos de dois minutos de duração − cujas 
sonoridades extremamente variadas exigem diversas audições para uma maior 
aproximação. Parece incrível que uma música tão curta encontre “espaço” para o silêncio e 
seja de tão alta imprevisibilidade. “Dschen” (1968), por sua vez, ao tempo em que explora 
timbres riquíssimos, também organiza sua ocupação temporal com a forma gestáltica, 
tornando o silêncio tão significativo quanto qualquer som. A partitura de “Palimpsest” para 
Voz e Percussão (1971), obra baseada num canto de Ezra Pound, traz o texto desenhado 
em sugestivas formas gráficas, onde as letras maiores e mais cheias indicam iconicamente 
intensidades maiores e vice-versa. Essa peça é aberta com um grito gutural e intervenções 
velozes da percussão, seguidos de pianíssimos e silêncios que parecem evidenciar as 
falésias e abismos simbolizadas no título. Hespos consegue um grau de integração e 
organicidade entre estes timbres tão diferentes (voz e percussão) como se tivesse composto 
uma obra para dois instrumentos de corda, mostrando uma habilidade ímpar no tratamento 
dessa dimensão musical. 

Os contrastes radicais de suas obras vão desde as intensidades até os mais estranhos 
timbres ruidísticos, em certos casos impedindo o reconhecimento do instrumento de onde 
se originam. Para obter tão inesperados efeitos timbrísticos, Hespos vai desenvolver um 
trabalho de grande proximidade com os intérpretes. É experimentando e escrevendo em 
conjunto com eles que garante a suas obras esse caráter inovador. Chega a sugerir que cada 
compositor trabalhe sempre em conjunto com uma famiglia, um ensemble que em parceria 
o ajude a explorar novas possibilidades timbrísticas ainda não experimentadas com 
instrumentos musicais tradicionais. Essa visão coletivista do processo criativo evidencia, 
dentre outras características como a imprevisibilidade, a proximidade do compositor com a 
instauração de um novo paradigma (p. 33). 

Ainda que as partituras não passem de um recurso simbólico, convencional, de um 
meio de fazer com que a música aconteça, as transformações empreendidas pelos músicos 
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da corrente aleatória com relação a elas vai solucionar uma série de problemas acumulados 
desde o começo do século. Feldman, Cage, Stockhausen e Hespos são ricos 
empreendedores quanto à criatividade notacional. Ilustra esse aspecto, por exemplo, a 
realização de exposições em museus das partituras de Hespos e de outros compositores 
com esse tipo de abordagem. 

Dentre um enorme conjunto de compositores que vai, daí por diante, basear parte ou 
a totalidade de suas obras em partituras gráficas, podemos citar György Ligeti, Franco 
Donatoni, Pierre Boulez, Luciano Berio, Sylvano Bussotti, Maurício Kagel e H. J. 
Koellreutter. Voltaremos a esse tipo de abordagem adiante, ao encontrar o entrecruzamento 
dos gráficos improvisativos com a visão estruturalista na música planimétrica (p. 110). 

Estruturalismo em música: do micro ao macrocosmos 

Sabe-se que o estruturalismo foi um movimento de extrema amplitude e influência 
nas mais diversas áreas do saber ao longo do século XX. Tendo suas principais raízes na 
lingüística moderna de Ferdinand de Saussure e Roman Jakobson e na antropologia de 
Claude Lévy-Strauss, ele ainda hoje representa tantas nuances em tantas áreas diversas do 
conhecimento que uma definição completa seria demasiado extensa para este trabalho. 
Para os nossos fins, pode-se genericamente conceituá-lo como o tipo de abordagem 
epistemológica que prioriza os aspectos construtivos, a forma e as relações entre partes, 
elementos ou unidades que compõem determinado conjunto ou complexo. De modo 
bastante similar aos pressupostos da Matriz “S” de Heisenberg (p. 55), na qual as 
interações importam mais do que as partículas, isoladamente. Nesse nível de generalidade, 
o estruturalismo pode englobar a gestalteoria, uma de suas versões no campo da psicologia, 
assim como o relativismo, na física e filosofia, e o funcionalismo na economia, 
administração, comunicação entre outras. 

Na música, o estruturalismo vai aparecer embrionariamente no dodecafonismo de 
Schoenberg, que prioriza os processos construtivos e as relações intervalares em 
detrimento dos tons absolutos. Numa visão ainda parcial, microcósmica, o dodecafonismo 
vai trabalhar na estruturação dessas relações intervalares como principais determinantes do 
fenômeno musical. Aprofundando e alargando um pouco essa visão, Webern vai se 
preocupar em descobrir de que modo se pode incrementar o número de relações internas ao 
material por meio da invenção de séries isomorfas.  

Na década de 1950, Pierre Boulez (França 1925), fascinado com essas características 
da obra weberniana, vai analisá-la segundo uma abordagem estruturalista, apreendendo 
conceitos que vai utilizar na criação do método europeu de composição mais afamado no 
pós-guerra: o serialismo integral. A profunda preocupação com a estruturação é clara em 
sua música e em seus textos, nos quais afirma: “longe de ver na busca de um método, no 
estabelecimento de um sistema, tão somente o dissecamento das faculdades, vejo-o, ao 
contrário, como a forma mais poderosa da invenção”225. 

Avançando aos anos 1960, Stockhausen utiliza o serialismo total como base de suas 
criações eletrônicas e eletroacústicas, abandonando-o em prol de trabalhos mais 
poeticamente libertos.  

Mais recentemente, já no final da década de 1970, H. J. Koellreutter vai integrar o 
estruturalismo micro e macrocósmico ao indeterminismo dos improvisos gráficos. Segundo 
ele, o estruturalismo é a : 

                                                
225 Pierre Boulez, A música hoje, 1981, p. 143. 
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tendência estilística em que estruturas (unidades estruturais ou gestalten) 
substituem melodia, harmonia, etc. Os componentes da obra musical 
estruturalista não são independentemente analisáveis, mas representam 
um conjunto de inter-relações dinamicamente perceptíveis em constante 
movimento226.  

Nessa perspectiva, o relativismo e sua dinâmica se tornam elementos construtivos 
fundamentais. 

Esse percurso do movimento estruturalista musical apóia-se, evidentemente, em 
certas generalizações sobre a complexidade imensa da obra de autores canônicos do século 
XX. Legitima-se, no entanto, ao permitir uma visão topológica das tendências 
contemporâneas, indispensável para a síntese paradigmática das conexões semióticas entre 
a música experimental e a física quântica. 

Serialismo integral 

Afirmei anteriormente que a grande inovação estruturada ocorrida na primeira 
metade do século XX foi trazida pelo dodecafonismo (p. 66). Com o objetivo de romper 
com a tonalidade, Schoenberg inventou um método baseado na ordenação das notas 
musicais que resultava numa série de alturas. Essa série, por sua vez, deveria ser seguida 
pelo compositor ao criar sua obra. Webern parece ter tentado ampliar a serialização das 
alturas até o campo das durações, escolhendo uma série de ritmos que se repetem nas 
“Variações op. 30” para Orquestra (1940)227.  

Messiaen, seguindo esse percurso, vai seqüenciar durações crescentes − isto é, 
utilizar um conjunto de durações que vão aumentando nota por nota − em sua “Turangalîla 
Symphonie” (1946-48). Já havia então publicado o livro Technique de mon langage 
musical (1942), no qual descreve possíveis usos da matemática sobre a composição 
musical. Como resultado desses experimentos, vai compor a obra que é tida como o último 
e principal prenúncio do serialismo total: “Mode de Valeurs et d’Intensités” para Piano 
(1949), baseada numa “formação de 36 alturas, cada uma com duração, intensidade e 
maneira de tocar próprias”228. Essa peça, na verdade mais modal que serial, vai basear-se 
em um conjunto de notas a serem livremente utilizadas, embora serialize sete diferentes 
intensidades e doze diferentes tipos de ataque. Foi a partir dela que um inspirado aluno de 
Messiaen, o jovem Pierre Boulez, desenvolveu uma nova técnica composicional. 

Pierre Boulez levou ao extremo as propostas de matematização e serialização de 
todos os parâmetros acústicos. Desde cedo fascinou-se com a perspectiva de libertar a 
música de uma vez por todas de toda a tradição do Ocidente. Seu caminho inicial, contrário 
ao de Cage sob certo aspecto, foi utilizar o automatismo de um planejamento matricial, 
racionalizado, que evitaria a priori a manutenção de resquícios de nossa história pregressa. 
Para obter uma obra que além disso mantivesse um alto índice de coerência, o compositor 
adotou um método no qual a totalidade dos parâmetros de estruturação musical apoiavam-
se em processos matemáticos de ordenação, criando assim a técnica serialista integral. 

Seu primeiro experimento nesse sentido foi “Structures I pour Deux Pianos” (1952), 
uma obra conceitual da vertente estruturalista. Tomando como ponto de partida as 
primeiras doze notas da série de “Mode de Valeurs” de Messiaen, Boulez dá um número a 

                                                
226 H. J. Koellreutter, Terminologia de uma nova estética da música, 1990, p. 55. 
227 Paul Griffiths, Enciclopédia da música do século XX, 1995, p. 201. 
228 Idem, pp. 140-141. 
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cada uma delas organizando doze transposições que servirão de base às alturas, durações, 
intensidades, formas de ataque (timbres) e à própria ordenação das séries de alturas. 

Embora essa descrição leve-nos a imaginar que sobrou muito pouco trabalho ao 
compositor, em função do automatismo na geração da música propriamente dita, vale 
enfatizar dois aspectos fundamentais: a definição do método exige do compositor um 
complexo e demorado trabalho, além de tratar-se de uma meta-composição, onde o 
processo de geração das regras da música é que institui o momento criativo. Assim, 
enfatiza-se uma aproximação entre arte e ciência a que Boulez se refere quando defende a 
imaginação como ponto comum entre ambas229. 

As semelhanças entre a matriz numérica de Boulez e a Matriz “S” de Heisenberg 
(p. 39), encontram-se mais na perspectiva de abordagem dos fenômenos, uma meta-
perspectiva, que em sua forma de uso. Para Heisenberg as matrizes auxiliavam na 
compreensão da inter-relação de fenômenos subatômicos complexos, inexplicáveis 
segundo os moldes da física clássica. Para Boulez, as matrizes traduziam a única 
possibilidade de realizar uma música despida da artificialidade e das limitações da estética 
tradicional, construindo estruturas provenientes da pureza abstrata e racional das relações 
matemáticas. O que as aproxima no sentido mais semiótico que operacional, seguindo o 
próprio argumento bouleziano, é a ênfase no uso da imaginação para o preenchimento de 
lacunas orgânicas, inexplicáveis segundo as teses tradicionais mecanicistas. 

O fascínio gerado pelo serialismo integral nos compositores da década de 1950 foi 
avassalador. A sede por descobrir formas de criação libertas dos velhos modelos atingiu 
vários dos grandes nomes da música de vanguarda, que experimentaram essa técnica como 
meio de desenvolvimento de uma linguagem construída sobre uma tábula rasa matemático-
serialista. Encontramos como principais exemplos o “Quintet” (1955) de Henri Pousseur, a 
“Composition in 4 Moviments” de Franco Donatoni, os “Tre Capricci” de Camillo Togni, 
“Il Canto Sospeso” (1955-6) de Luigi Nono e diversas obras de Stockhausen. Seu 
“Kreuzspiel” (1951), resultante dos estudos de verão em Darmstadt com Messiaen, 
entrecruzam “conjuntos dodecafônicos de classes de altura e durações”230. Daí por diante, 
paralelamente a seus experimentos em outras vertentes, vai se tornar um dos principais 
compositores e professores do serialismo na Europa. 

Uma das principais características dessa corrente musical estruturalista é o seu 
racionalismo. Nesse ponto, tais autores parecem afastar-se diametralmente do novo 
paradigma em instauração. De fato, a nova visão de mundo nascida a partir da física 
quântico-relativística vai reconhecer, especialmente na segunda metade do século XX, as 
graves limitações do racionalismo, recuperando as dimensões mais subjetivas do homem 
para o campo da ciência. Há, por trás desse afastamento, algumas possíveis justificativas 
que podem atenuá-lo. Uma delas é proveniente do pragmaticismo peirceano, que aposta na 
“razoabilidade concreta”, hábitos desenvolvidos na direção do aperfeiçoamento do ser 
humano e do mundo a partir de práticas dirigidas ao bem comum, isto é, racionais e 
razoáveis. Mas a principal justificativa talvez derive das muito disseminadas teses neo-
iluministas da escola de Frankfurt, que defendiam uma nova racionalidade oposta ao 
racionalismo instrumental de cunho positivista. 

A própria preocupação central com as estruturas, por si só, revela a perspectiva 
lógico-racional aplicada ao fenômeno estético, embora eu não possa concordar com autores 
que procuram identificar o serialismo total com as teses político-totalitaristas. Brindle, por 

                                                
229 Pierre Boulez, A música hoje, 1981, p. 144. 
230 Paul Griffiths, Enciclopédia da música do século XX, 1995, p. 214. 
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exemplo, ainda que negue a princípio tal relação, não deixa de acrescentar entre parênteses 
que normalmente em tais histórias há um “grão de verdade”231.  

Outras críticas mais duras surgiriam, acusando o movimento de matematismo e 
automatismo aestético, a que Boulez respondia em sua A música hoje afirmando: mais 
importantes que “as aquisições propriamente ditas (de um sistema coerente), [...] são os 
métodos de investigação e a pesquisa de um sistema coerente [...] indispensáveis para 
fundar toda criação”232. Já adentrando os aspectos estético-filosóficos da música 
estruturalista, Boulez cita Rougier: “O que podemos conhecer do mundo é sua estrutura, 
não sua essência. Nós o pensamos em termos de relações, de funções, não de substâncias e 
de acidentes”233. Imaginando a argumentação de seus oponentes quanto à falta de ênfase no 
conteúdo dessa visão estruturalista, vai usar a conhecida tese de Marcuse, aprofundada a 
seguir por Umberto Eco, segundo a qual confundem-se e indistinguem-se forma e 
conteúdo na obra de arte. 

Ainda assim, a despeito das argumentações apresentadas, os problemas do serialismo 
integral se potencializaram, na medida em que a técnica caía no extremo oposto da 
imprevisibilidade: o predeterminismo da automatização do processo. Em defesa dos 
serialistas, Brindle afirma que: 

Os compositores sempre “predeterminaram” suas composições até certo 
ponto, de outro modo chafurdariam no caos a cada compasso. Uma boa 
fuga só pode ser escrita se o seu tema tiver sido preconstruído de modo a 
permitir uma variedade de strettos, diminuições, e aumentações, ou boas 
inversões, ou para fornecer material para episódios interessantes. [...] Há 
vários graus de serialização e organização, e nenhuma peça musical bem 
sucedida é totalmente uma coisa ou outra. Se a música for totalmente 
organizada os sistemas fizerem seu trabalho independente da fantasia do 
compositor, será quase certamente estéril e insípida234. 

Entretanto, encarando de frente a questão, o próprio Boulez vai auto-criticar o 
hermetismo de sua proposta, abandonando o serialismo alguns anos depois. 

Um episódio pitoresco, descrito pelo compositor Conrado Silva em comunicação 
pessoal, mostra-se adequado para a compreensão desse aspecto. No Festival de Música 
Nova em Darmstadt, no qual esteve presente no ano de 1954, encontravam-se Boulez, 
Stockhausen e Cage. Os dois primeiros estavam envolvidos então com as pesquisas 
serialistas totais, enquanto o último procurava inserir o máximo de acaso e indeterminação 
em suas obras aleatórias.  

Como vimos, as técnicas seriais integrais demandavam planos, cálculos e matrizes 
extremamente complexos, o que tornava o processo de composição laborioso e demorado. 
Alguns trabalhos de Cage, ao contrário, podiam muitas vezes ser realizados em alguns 
minutos. O resultado final de ambas as abordagens, particularmente quando interpretadas 
pelo mesmo conjunto de intérpretes especializados na linguagem da vanguarda, era 
extremamente assemelhado. Parecia que o acaso total de pintar uma série de pontos soltos 
numa folha de papel resultava num índice de imprevisibilidade muito próximo ao do 
automatismo altamente controlado dos processos serializantes totais. 

                                                
231 Reginald S. Brindle, The new music, 1987, p. 22. 
232 Pierre Boulez, A música hoje, 1981, p. 143. 
233 Idem, p. 30. 
234 Reginald S. Brindle, The new music, 1987, p. 36. 
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Segundo Conrado Silva, Boulez e Stockhausen ficaram muito impressionados com a 
semelhança entre suas peças e a de Cage naquele Festival, motivo pelo qual passaram a 
abrir espaço em seus procedimentos compositivos para algo de aleatório ou imprevisto. 
Para o Boulez dessa nova fase, por exemplo, a incorporação do acaso em estruturas 
controladas é a “única maneira de ‘fixar o infinito’”235. Mesclando a abordagem 
estruturalista à lógica permutatória randômica, sua música se aproxima mais de um mundo 
não-linear e imprevisível. Stockhausen, por sua vez, vai se aprofundar significativamente 
pelos experimentos modulares e aleatórios, como já descrevi (p. 99). Enfatizando cada vez 
mais a importância da intuição na realização musical, caso de “Stimmung” para 6 Cantores 
(1968) ou dos citados “Aus den sieben Tagen”, Stockhausen talvez seja o primeiro dos 
grandes autores a transcender o racionalismo típico da concepção estruturalista. 

E assim, expulsos pela porta da frente na música eletroacústica, retornam pela janela 
o “acidente”, o imprevisto e o “erro” como fatores fundamentais da riqueza expressiva e 
orgânica da música experimental da virada do lustro. Se a abordagem serialista ainda 
mantém um vínculo muito forte com a precisão e as abstrações matemáticas, vamos 
descobrir que uma outra corrente também estruturalista vai buscar nos gráficos do 
randomismo um ponto de mescla mais interessante e humano com o estruturalismo: a 
composição por campos sonoros. 

Composição por campos sonoros 

Dizem que a música é a arte do tempo. Pela mesma razão pode-se aí incluir o teatro e 
o cinema. A coisa começa a ficar mais complexa se se considerar que a existência espacial 
de uma obra literária apenas oculta uma realidade fruível apenas na leitura, isto é no 
tempo. Esse mesmo argumento, levado para o campo da pintura, escultura e arquitetura, 
mostra que embora seja inquestionável a primariedade espacial dessas formas de arte, 
também elas, como tudo o mais, dependem de uma temporalidade para serem fruídas236. É 
claro que circundar um móbile de Calder apresenta um grau físico de abertura ao fruidor 
dificilmente percebido com a mesma clareza que aquela disponibilizada por uma música 
modular. Por outro lado, dificilmente uma obra plástica apresenta a mesma abertura 
interpretativa que os “efêmeros” signos musicais e sua adequação subjetiva submetida aos 
efeitos da memória.  

Esse argumento procura demonstrar que, seja qual for a forma, a arte é fenomênica e 
precisa ocupar sempre um campo no mínimo quadridimensional. 

Assim, se as artes mais “espaciais” efetivamente dependem do tempo, o mesmo jogo 
ocorre inversamente com as mais “temporais”. É claro que há muito tempo se sabe que a 
música encontra suporte na materialidade física do fenômeno acústico-vibratório, 
ocupando um espaço físico sem o qual inexiste. No entanto, só no século XX é que alguns 
compositores vão dar importância a esse fato, passando a considerar as características 
físicas do material musical. Os primeiros a se preocuparem com a questão vão iniciar 
pesquisas mais com o objetivo de gerar novas sonoridades do que compreender o espaço 
onde se dá o fenômeno acústico. Por esse motivo, vão criar os fundamentos da pesquisa 
eletroacústica, já mencionada (p. 91) . 

                                                
235 Paul Griffiths, A música moderna, 1987, p. 164. 
236 Isto sem precisar considerar a situação extrema segundo a qual impossibilita-se a fruição de uma obra 

espacial em dois tempos muito longos: antes que seja criada e depois que for destruída. 
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Outros compositores, dentre os quais o mesmo Ligeti que transitou pelo serialismo 
integral e pela música eletroacústica, vão procurar explorar metodicamente o próprio 
espaço musical, tentando ocupá-lo “plasticamente” das mais diversas formas. Enquanto a 
física digladiava-se na busca de uma quinta coordenada que permitisse unificar as quatro 
dimensões do continuum espaço-tempo de Minkowski237, Ligeti procurava explorar as 
possibilidades de “visualizar” a música segundo coordenadas mais complexas como a 
densidade e a textura, entrecruzando-as com as demais dimensões conhecidas (altura, 
intensidade e duração). Como define Berry: 

A textura da música consiste em seus componentes soantes; ela é 
condicionada em parte pelo número de componentes que soam em 
simultaneidade ou concorrência, suas qualidade determinadas pelas 
interações, inter-relações, e relativas projeções e substâncias de linhas 
componentes ou outros fatores componentes soantes. 
A densidade deve ser encarada como o aspecto quantitativo da textura – o 
número de eventos concorrentes (a grossura do tecido) tanto quanto o 
grau de “compressão” de eventos em um dado espaço intervalar238. 

O paralelo é interessante: se podemos tomar contato com uma realidade espaço-
temporal en bloc, isto é, considerada como complexo multidimensional só decomponível 
para fins de análise e pesquisa, nada mais natural para um músico que tratar do fenômeno 
musical como um conjunto complexo de signos cuja interação só pode ser imaginariamente 
dividida, mas jamais completamente apreendida ou prevista. 

A realidade, segundo a concepção da física quântico-relativística e após o princípio 
da incerteza de Heisenberg, é composta de um conjunto de fenômenos subatômicos de 
natureza estatística só parcialmente perceptíveis. Essa “humildade” frente à realidade é um 
dos responsáveis pelos experimentos musicais que tentarão preencher, na medida do 
apreensível, um espaço-tempo curvo com figuras pontuais, contínuas ou estriadas, icônico-
diagramaticamente representadas por audiográficos, mesmo quando escritas em notação 
tradicional – já que há uma relação se não indiciática, pelo menos icônica, entre a altura de 
um som (freqüência) e a altura do símbolo grafado na partitura(posição no eixo vertical), 
por exemplo. 

Parece ser dessa forma que Ligeti, em geral, compõe suas obras em fins da década de 
1950 e durante a década de 1960. Comparando-se seus dois quartetos de cordas percebe-se 
que toda a influência bartokiana, claríssima no primeiro (1953-54), transforma-se numa 
linguagem que alia a extrema precisão com a contraposição multidimensional de sons 
contínuos a sons mecanicamente pontuados, criando um efeito incomparável de mutação 
de texturas no segundo quarteto (1968). Uma grande série de obras, das quais podemos 
citar as famosas “Atmosphères” para Orquestra (1961), “Harmonies” para Órgão (1967), 
“Lontano” para Orquestra (1967) e o “Concerto de Câmara” (1969-70), testemunham a 
criação de um estilo forte e próprio, calcado no uso musical privilegiado do “campo” 
quadridimensional musical, ou seja, das três dimensões da altura (“linear melódica”), do 
plano (“contrapontístico”), da profundidade (ponto de fuga “harmônico”) e do conjunto 
espacial (textural). 

Outro nome deve ser citado a propósito dessa abordagem da “espacialidade” musical 
que parte da busca pelo controle de categorias cada vez mais abrangentes na composição: 
Krzysztof Penderecki (Polônia 1933). Relegando as alturas absolutas a um plano 

                                                
237 Vide nota 69, p. 45. 
238 Wallace Berry, Structural functions in music, 1987, p. 184. 
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secundário, a ponto de notar sua “Anaklasis” para Cordas e Percussão (1960) de forma 
totalmente gráfica, Penderecki vai tratar os micro-elementos de suas obras como ondículas 
(simultanóides onda-partícula) conformadoras de campos estatísticos de interação. Os 
signos musicais de suas obras da década de 1960 são como mutantes em busca de 
significações imprevisíveis. A inspiração religiosa, de modo similar ao que ocorre em 
Messiaen, parece um subterfúgio para demonstrar as possibilidades paradoxalmente 
materiais de ascese. Tanto quanto a ciência se “desmaterializava” ao concluir que as coisas 
são compostas por energia cujo grau de interação e densidade definem campos vibratórios 
apenas ilusoriamente concretos, a composição por campos sonoros parece trazer ao 
extremo de sua concretude os “efêmeros” efeitos propiciados pelo signo musical. 

As criações de Ligeti e Penderecki, assim como as de outros compositores menos 
conhecidos da época, conseguem evitar um dos principais padrões formais da música 
tradicional, cada vez mais distante: nelas não há repetições literais de trechos ou partes da 
obra. Um incessante processo de variação e transformação, em muitos casos na ordem 
inversa à tradicional – isto é, com a “variação” aparecendo antes do tema –, exigem do 
ouvinte um nível alto de atenção e extrema capacidade mnemônica. A garantia da 
coerência formal vai se dar a partir do legado estruturalista das abordagens seriais, 
particularmente quando se trata de obra escrita em notação tradicional. Esse novo tipo de 
forma musical é chamada por Koellreutter de forma sinerética. Em sua Terminologia, 
Koellreutter vai definir sinérese como: 

1) Resultado de um processo de percepção arracional que causa a 
sensação de unidade integrando os elementos em um todo; 
2) Sensação de unidade causada por um processo alógico de 
relacionamento dos signos musicais; integração de vários elementos por 
todos os lados e ao mesmo tempo239. 

Esse novo tipo de coerência, “alógica” na medida em que transcende o formalismo 
da lógica aristotélico-cartesiana, vai encontrar uma forte similaridade com as ondas 
estacionárias de Schrödinger que, ainda que pertencentes ao mesmo átomo, são todas 
diferentes entre si, jamais se repetindo literalmente e não apresentando a priori uma ordem 
temporal qualquer240. Levando mais longe a proposta de Schrödinger, “em 1924, Bohr e 
dois de seus colegas, H. A. Kramers e John Slater, sugeriram que as ondas em questão 
eram ondas de probabilidade”241, que nas mãos de Heisenberg tornar-se-iam responsáveis 
por “um tipo estranho de realidade física a mediar [...] possibilidade e realidade”242. Esse 
espaço de tendências representa um claro ícone metafórico das obras de campo, nas quais 
tendências hermenêutico-interpretativas em potência se tornam realidades díspares 
singulares para cada ouvinte, conforme seu horizonte compreensivo. Mais ainda, as peças 
“gráficas” de Penderecki sugerem ao intérprete as linhas e pontos segundo os quais deve 
tender os interpretantes do discurso musical, radicalmente abertos às mais diversas e 
“estranhas” possibilidades “reais” que atualizam a multidimensionalidade sinerética 
potencial da obra. 

Analisarei a seguir como dessa idéia de Koellreutter surgirá, já no final da década de 
1970, uma técnica de composição que buscará vincular-se a um amplo conjunto de 

                                                
239 H. J. Koellreutter, Terminologia de uma nova estética da música, 1990, p. 120. 
240 Gary Zukav, Os mestres da dança Wu Li, 1979, pp. 104-105. 
241 Idem, p. 66. 
242 Werner Heisenberg, Física e filosofia, 1995, p. 36. 
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conceitos profundamente enraizados nas perspectivas holonômicas de concepção da 
realidade. 

Planimetria: “Estética do impreciso e paradoxal” 

Quanto mais nos aproximamos da atualidade, menos claras são as definições e mais 
arriscadas as seleções feitas para discutir a estética musical do fim do século XX. Esse 
aviso precede a apresentação do que creio ser, particularmente no caso do Brasil, uma das 
mais conseqüentes e produtivas correntes de composição: a técnica classificada por seu 
autor de “estruturalista” – embora tão avançada em termos de concepção que 
possivelmente inaugura um veio de criação dos mais afinados ao paradigma holonômico – 
denominada planimetria. 

Seu inventor foi H. J. Koellreutter (Alemanha, 1915), aluno de Scherchen e professor 
de Luigi Nono no período em que viveu na Europa. Firmou residência no Brasil por duas 
vezes, tendo sido o fundador de diversas escolas de música no país. Na primeira vez em 
que aqui esteve, tornou-se a figura central do movimento musical mais inovador do século 
XX no país: o “Música Viva” que aqui introduziu a técnica dodecafônica. A primeira 
geração de compositores brasileiros experimentalistas – Cláudio Santoro, Guerra Peixe, 
Edino Krieger etc. – formou-se sob sua orientação direta. Na segunda vez, quando 
naturalizou-se brasileiro, empreendeu as mais sérias e dedicadas aplicações de 
características musicais apreendidas nos anos em que foi embaixador do Instituto Goethe 
em todo o Oriente, tendo residido ou viajado pelo Japão, Índia, Bali etc. 

Com esses estudos e pesquisas experimentais, Koellreutter vai criar, no final da 
década de 1970, a técnica de composição planimétrica. Ele próprio define sua estética atual 
como estética do impreciso e do paradoxal. “Do impreciso”, porque busca transcender o 
rigor (mortis, diga-se de passagem) que se apoderou da música racionalista ocidental. “Do 
paradoxal”, porque reconhece a inércia imanente aos extremos dicotômicos e dualistas do 
velho paradigma mecanicista. 

A planimetria é uma técnica composicional que faz uso de um plano para representar 
graficamente signos que representarão relações entre ocorrências sonoras musicais. 
Privilegia a participação do intérprete ao ponto de torná-lo co-autor, já que os gráficos 
devem ser improvisados sem alturas, intensidades ou durações absolutamente definidas, 
nunca se repetindo a mesma performance de uma mesma obra. Essa liberdade de 
improvisação, quando nas mãos de um competente intérprete, deve levar a um nível tal de 
interação com o público que permita sua participação ativa, como mais um co-autor – não 
apenas no nível perceptivo/interpretativo, mas como inspirador de mudanças realizadas 
pelo intérprete durante o próprio processo da realização musical. Essas obras se qualificam 
como estruturas extremamente abertas por apresentarem um alto índice de elementos 
móveis, vagos, delineados, indicados por região ou totalmente indeterminados. 

Diferenciam-se elementos fixos e móveis numa composição planimétrica conforme o 
seu grau de determinação por parte do compositor. Assim, a indicação de um número “n” 
de tempos indica um elemento fixo, ao passo que a não indicação de qual é a unidade de 
tempo é um elemento móvel, submetido ao imprevisto de cada intérprete em cada 
performance. Em conjunto, o exemplo acima resulta numa paradoxal combinação 
temporal: os tempos variam de uma interpretação para outra, enquanto as relações entre 
suas durações permanece aproximadamente a mesma. 

Muitos foram os compositores que fizeram uso de técnicas improvisativas, dentre os 
quais podemos citar nomes canônicos como Cage, Brown, Stockhausen, Penderecki e 
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Ligeti. Koellreutter, porém, optou exclusivamente por essa técnica composicional a partir 
dos fins dos anos 1960, tendo chegado ao extremo de rasgar todas as suas obras dos 40 
anos anteriores de trabalho. 

A improvisação por meio de partituras gráficas ou de partituras textuais (que 
apresentam as orientações através de apenas um texto escrito) já foi explorada quando 
tratei da música aleatória (p. 94). Nesse caso particular, Koellreutter propõe a dosagem 
estrutural de parâmetros abertos, móveis, indeterminados, combinados a outros fixos, 
fechados, com o objetivo de garantir certo nível de coerência à estrutura musical Esse tipo 
de estrutura é composto em função das inter-relações entre os sons, e entre som e silêncio. 

A importância do silêncio, crescente conforme se vão traduzindo importantes 
conceitos do mundo oriental, é outro ponto crucial na produção musical das últimas 
décadas. Cage, Hespos, Stockhausen e diversos outros vão valorizar o silêncio como 
elemento estrutural na composição musical. Escrevendo num tom poético, Luigi Nono 
(1924-1990) vai dizer no texto L’errore como necessità, de 1983: 

O silêncio. É muito difícil escutar. É muito difícil escutar, no silêncio, os 
outros. Outros pensamentos, outros ruídos, outras sonoridades, outras 
idéias. [...] Em vez de escutar o silêncio, de escutar os outros, espera-se 
encontrar ainda uma vez a si mesmo. [...] Escutar a música. É muito 
difícil. Creio que hoje é um fenômeno raro. Escuta-se alguma coisa de 
literário, escuta-se o que foi escrito, escuta-se o que foi escrito, escuta-se 
a si mesmo ... [...] Despertar o ouvido, os olhos, o pensamento, a 
inteligência, o máximo de interiorização exteriorizada: eis o essencial 
hoje243. 

Lembrando a importância de adotar novas formas de audição, Nono enfatiza a 
raridade atual da “audição completa”, de uma holoaudição na qual nos dediquemos a ouvir 
tudo que está implícito nesse fenômeno paradoxal de coalizão do som com o silêncio, do 
ser com o não-ser, da presença com a ausência. 

Assim como a forma oriental de audição é considerada por Grof (p. 24) como a única 
a permitir um uso psicoterapêutico, também a música experimental precisa de uma nova 
postura de intérprete e ouvinte frente ao fenômeno musical. Quanto aos compositores 
ocidentais contemporâneos, vêm tratando o silêncio como um importante elemento 
estrutural. Mais do que ser o responsável pelas pausas, elementos articulatórios das frases 
ou períodos musicais, o silêncio vai ganhar na estética koellreuttiana o papel que a 
ausência de tecido encontra na composição de um rendado: figura e fundo entabulam um 
diálogo de diafaneidade, metáfora que ele freqüentemente utilizava nos diálogos com seus 
alunos. 

A imprecisão e paradoxalidade de sua estética, representada por uma série altamente 
orgânica de novos parâmetros musicais, levaram-no a pesquisar por décadas uma forma de 
escritura musical que as atendesse em sua plenitude, chegando assim ao Diagrama K. 

O Diagrama K é hoje, se não o melhor, um dos mais eficientes meios de colocar em 
prática a maioria dos novos conceitos até aqui discutidos. Detalharei a seguir (p. 113), por 
meio de uma análise musical, o funcionamento e as premissas estéticas da técnica 
planimétrica desenvolvida por Koellreutter. Em suas experimentações, Koellreutter chegou 
a criar para sua peça Acronon (1978-79) um tipo de partitura − semelhante ao diagrama – 
inscrita numa esfera de acrílico transparente.  

                                                
243 Luigi Nono citado em Augusto de Campos, “Pós-música: ouvir as pedras”, 1997, p. 9. 
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Embora a esfera se mostrasse mais rica em possibilidades − por sua 
bidimensionalidade curva −, as dificuldades de montagem e manipulação (além do alto 
custo de manufatura) levaram o compositor a optar pelo diagrama em papel. 

 
Figura 5: Diagrama K do professor Koellreutter, exemplo de holopartitura. 

A estética por trás dessas obras remete ao Oriente de forma orgânica – e não 
imitativa como tem se tornado comum nas últimas décadas –, trazendo à nossa realidade a 
experiência dos anos em que lá viveu. Se a obra de Capra, O Tao da Física, revela um sem 
número de evidências quanto às relações de similaridade entre a física quântico-
relativística e a milenar sabedoria oriental, seria razoável concluir que as experiências 
orientais de Koellreutter teriam aproximado a música planimétrica dessa nova física. No 
entanto, em função dos verbetes eleitos para constar de sua Terminologia de uma nova 
estética da música − acausalidade, aceleração científica, aleatório, biograviton, caos, 
continuum espaço-tempo, desordem, estatístico, estética relativista etc. −, além de meus 
contatos pessoais com o autor, estou seguro de que seu interesse na filosofia da física 
proveio de sua crença de que a maior responsabilidade de um artista contemporâneo é a 
veiculação das mais novas idéias do tempo em que vive. 

Foi sob essa perspectiva estético-musical e a orientação direta de Koellreutter, em 
aulas particulares, que compus a peça musical “Letterblocks” (1991-92), a seguir 
analisada. Nela procurei inter-relacionar recentes noções da física a uma concepção poética 
de transiência oriente-ocidente. Pondo à parte o valor artístico da obra, do qual sou 
evidentemente suspeito para tratar, pretendo facilitar a compreensão dessa nova estética 
por meio da análise apresentada no III Congresso Internacional Latino-Americano de 
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Semiótica. Essa espécie de estudo de caso é feita em função da maior facilidade em 
explorar detalhadamente as perspectivas do método planimétrico a partir de um trabalho de 
minha autoria. 

Toda a análise estará permeada de referências aos padrões tradicionais de 
composição no Ocidente, como meio de sintetizar, ainda que de forma não exaustiva, as 
maiores diferenças entre os métodos tradicionais e os atuais. 

 “Letterblocks”: um ensaio musical holonômico 

O nome da peça, “Letterblocks” (1991-92), pode ser traduzido literalmente por 
blocos de letras. Sugere antecipadamente que a atenção do ouvinte deve se fixar não 
apenas na sintaxe das sonoridades enquanto tais ou na semântica musical, mas 
simultaneamente em seus significados simbólicos textuais. Todavia, com o intuito de 
minimizar a tendência tradicional do ouvinte para a audição racionalista, em momento 
algum da peça se ouvirá uma seqüência de palavras que forme uma frase no sentido 
lingüístico. O jogo entre o sentido verbal e o musical busca criar uma determinada tensão 
no início da audição, pelo menos até que, pela redundância, o ouvinte finalmente descarte a 
possibilidade do surgimento de um texto. Essa não ocorrência visa a deslocar a atenção 
racional do ouvinte, distraí-la para criar uma abertura a esferas menos racionais da 
percepção. Há no título uma referência a esse jogo de sentidos, daí a escolha do título em 
inglês, se o traduzirmos como “o texto” (letter) “bloqueia” (blocks). Esses jogos têm 
relação com a matriz originadora da obra, o trecho do Tao Te King, no qual Lao Tsé 
afirma: “aquele que fala não sabe, aquele que sabe não fala”. Embora os intérpretes tenham 
acesso a esse provérbio por intermédio do roteiro de execução da partitura, são orientados 
– de forma coerente com o sentido da própria frase – a ressemiotizá-la apenas por 
intermédio da música que tocam, sem jamais explicitá-la ao público, o que gera um 
terceiro jogo lúdico, desta vez entre intérprete e audiência. 

INSTRUMENTAÇÃO 
“Letterblocks” foi concebida para as mais diversas formações instrumentais. Sugere-

se sua realização com uma voz e dois instrumentos. Todavia, abre-se a ser adaptada pelos 
próprios intérpretes para outra instrumentação qualquer – desde um solo até uma grande 
orquestra – sem necessidade de passar pelas mãos de um “arranjador”, procedimento já 
utilizado por diversos compositores experimentalistas, como Cage e Stockhausen, e que 
aqui pretende incrementar a riqueza de possibilidades combinatórias timbrísticas, 
desafiando os executantes a re-compor a obra e dela participar autoralmente. Tal função 
encontra-se diluída numa música que nasce com a primeiridade da partitura gráfico-icônica 
(Figura 5), é recepcionada pelo músico que a realiza por meio da segundidade do processo 
interpretativo da performance e dissemina possibilidades interpretativas de terceiridade 
para o ouvinte. Este desenvolve novamente o processo semiósico, partindo dos aspectos 
qualitativo-icônicos que percebe para desenvolver comparações e analogias com suas 
memórias distantes e recentes de modo a atingir uma interpretação própria e única, já no 
nível simbólico. Esses “momentos” são interdependentes, na medida em que o intérprete 
depende da forma material inicial, que é a partitura, e o ouvinte, por sua vez, pode 
participar ativamente do processo, como se montasse um quebra-cabeça. Nesse contexto, o 
arranjo dos timbres deve fluir do processo vivo e paradoxal do “dizer sem falar” para uma 
determinada audiência, cuja experiência, abertura e disponibilidade interpretativa deve ser 
sopesada. 
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NOTAÇÃO 
A partitura da peça está inscrita num plano (Figura 6), compondo-se de um grande 

círculo e uma série dos dez fonemas da frase de Lao-Tsé ligados entre si por linhas retas. A 
utilização de notação gráfica, mais icônica, teve por objetivo ampliar a interferência 
criativa do intérprete através da improvisação. Na verdade, é impossível realizar uma obra 
planimétrica a não ser através do improviso, em virtude de sua própria notação. 

A escolha do Diagrama K como modelo de notação, relaciona-se com os 
pressupostos da estética koellreuttiana do “impreciso e paradoxal”, que procurei tomar 
como referência. No entanto, como se verá adiante, essa obra apresenta algumas pequenas 
diferenças frente à planimetria de Koellreutter – já exemplificada por uma reprodução de 
seu Diagrama K (Figura 5) – no que diz respeito ao uso dos elementos fixos ou móveis. 
“Letterblocks” tende a uma maior imprevisibilidade que as obras do mestre. 

 
Figura 6: Parte gráfica da partitura planimétrica de “Letterblocks”. 

No Diagrama da Matriz "S" de Heisenberg (Figura 3, p. 44), os círculos 
representam as áreas de interação das partículas. As linhas indicam as 
partículas que entram ou saem de uma interação. O diagrama da matriz de 
espalhamento pode ser girado, de modo que as partículas reais tornam-se 
virtuais − viajando para trás no tempo, chamadas de antipartículas − e vice-
versa244. Assim também ocorre no Diagrama K, onde o intérprete “viaja” em 
diversas direções, gira o diagrama etc.  

Embora Koellreutter não tivesse conhecimento do desenho e funcionamento de um 
diagrama da Matriz S de Heisenberg (Figura 3, p. 44), como já apontado, vale notar que 
acabou criando o seu com muita similaridade, especialmente no que tange à perspectiva de 
leitura interpretativa multidirecional. 

Assim como Heisenberg assumia desconhecimento das ocorrências nas áreas de 
interação das partículas, o compositor planimétrico também pode ignorar os detalhes 
referentes às configurações físicas dos timbres sonoros. É como se o compositor se 
conformasse em indicar o conjunto de partículas a se chocar numa dessas áreas, de modo a 

                                                
244 Gary Zukav, Os mestres da dança Wu Li, 1979, pp. 251-257. 
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surpreender-se com os resultados, o que é válido também para os intérpretes musicais e a 
audiência. 

ATEMPORALIDADE & AMETRIA 
A escrita musical tradicional, diversamente da planimetria, não é uma técnica 

composicional, embora permita que a partir de seus signos notacionais (figuras de nota, 
fórmulas de compasso, armaduras de clave, indicações de andamento, dinâmica etc.) seja 
possível identificar suas categorias de estruturação composicional, simbolicamente 
representadas no papel. 

A distribuição espacial das notas de uma partitura comum se dá no pentagrama, 
conjunto de cinco linhas paralelas onde se grafam notas e outros signos musicais. Essa 
música se realiza com a leitura da esquerda para a direita e se desenrola linearmente até um 
sinal de fim. A pretensa naturalidade dessa linearidade é denunciada em sua atual falsidade 
por Vattimo, que cita a Recherche de Proust e o Finnegans de Joyce como exemplos de 
revisão do próprio conceito de tempo na obra de arte, tratado em forma e conteúdo245. O 
anacronismo entre a partitura tradicional e a não-linearidade da obra musical 
contemporânea é que vai exigir novos métodos de notação. 

Na notação planimétrica, a distribuição de ocorrências musicais – signos sonoros 
conectados por linhas multidirecionais de percurso – se dá num sugestivo e enigmático 
círculo, deixando indetermináveis princípio e fim a cargo da tríplice interação 
compositor-intérprete-público. É a partir das tensões emanadas dessa relação íntima e 
complexa que a virtualidade desses “indetermináveis” vem à atualidade, da potência ao 
ato. Desse modo, numa leitura poética, a música emerge como se já viesse sendo tocada 
numa outra dimensão qualquer, permanece conosco enquanto o jogo lúdico do improviso 
for suficiente para mantê-la e retorna ao “horizonte profundo”, à ordem implicada,  por 
interrupção. 

A presentificação da música planimétrica, essa ausência de passado e futuro 
absolutos, provém de sua democracia para com os componentes da partitura246. Não há um 
centro gravitacional, como na música tonal ou modal, nem uma “ditadura igualitária”, 
como na técnica dodecafônica com respeito às alturas, mas uma distribuição equânime de 
importância entre os seus elementos que, organizados em blocos, engendram formas vivas, 
orgânicas. Uma vez realizada, a partitura expressa uma possibilidade dentre muitas. Daí a 
necessidade de o ouvinte-interpretante apreendê-la cri-ativamente. Essa estrutura é, 
simultaneamente, desestruturante, dinâmica e informe, pois seus blocos de letras “dançam” 
conforme a intenção de seu intérprete e a compreensão do ouvinte. A cada trecho da obra, 
decifra-se e cria-se um novo enigma, exigindo do ouvinte novas interpretações. 

O compasso, elemento métrico tradicional utilizado para de-marcar o tempo e, por 
conseqüência, a linearidade do discurso musical, é substituído no Diagrama K por 
contagens definidas por números (que ficam ao lado das linhas de percurso), apoiadas num 
pulso organicamente impreciso. O andamento é, eventualmente, indicado como nas 
partituras tradicionais – Lento, Allegro, Presto, etc. – para guiar o pulso, mas com maior 
liberdade para o intérprete. Em “Letterblocks” o pulso e as durações são elementos de livre 

                                                
245 Gianni Vattimo, O fim da modernidade: Niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna, 1996, p. 106. 
246 Na Índia, onde a música inexiste afastada de seu caráter espiritual, os raagas são improvisados conforme o 

momento do dia ou da noite, se iniciando como uma meditação – da qual fazem parte – e sendo 
interrompidos sem uma marca temporal precisa e determinada. Lá, assim como para Kant na filosofia e 
Einstein na física, o tempo não é um fator absoluto, mas uma percepção do mundo ou um meio relativo 
de organizar os fenômenos. 
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improviso. Não há números nas linhas de percurso, evidenciando uma maior liberdade do 
intérprete na definição do tempo de cada signo. A única restrição se refere às pausas 
articulatórias entre uma e outra gestalte tocada. 

MULTIDIRECIONALIDADE 
Como se sabe, a seqüência linear das notas grafadas no pentagrama resulta na 

melodia. Uma série de notas é encadeada segundo certa lógica para resultar no que se 
chama de “frase musical”. Assim como o discurso lingüístico, nossa música tradicional se 
manteve por muito tempo apoiada na lógica linear-discursiva destas frases e períodos, 
assim como, em sua macro-estruturação, na linearidade do encadeamento formal. 

A multidirecionalidade é uma categoria relacionada aos experimentos que concluem 
pela existência de partículas virtuais (antipartículas) que viajam para trás no tempo, 
emitidas para compensar as violações da lei de conservação da massa-energia. A 
virtualidade de um movimento no tempo negativo, representada simbolicamente por um 
retro-movimento na partitura planimétrica, é tão possível quanto a já constatada pela física 
atual247. A paridade, no entanto, vai além da inter-relação estética-física: há um vínculo 
identificável com o pensamento oriental: “o que distingue um estado transitório, virtual 
(nada-algo-nada) de um estado real (algo-algo-algo) é similar à distinção budista entre a 
realidade como realmente é, e a forma como comumente a vemos. [...] De acordo com a 
teoria budista, a realidade é ‘virtual’ por natureza. O que aparece como objetos ‘reais’ nela, 
como árvores e pessoas, são, na realidade, ilusões transitórias que resultam de uma 
limitada consciência”248. 

Na música planimétrica, a micro-organização dos signos – representados pelas 
figuras geométricas no Diagrama K e letras de “Letterblocks” – se dá por retas que 
significam percursos a serem seguidos pelo intérprete na realização do improviso. As retas 
podem ser seguidas em qualquer direção, permitindo idas e vindas ilimitadas, 
circularidades e circunscrições multidirecionais no espaço multidimensional sonoro. 

ORGANIZAÇÃO DAS ALTURAS 
Para chegar à estruturação baseada na harmonia tonal, nossa música tradicional 

tratou, por um lado, de refinar a notação neumática da medievalidade e, por outro, de 
temperar a escala numa padronização física dos intervalos que dividem uma oitava em 
doze semitons idênticos (temperamento musical). Desse “progresso” – uma evidente 
limitação do espectro freqüencial em frações rígidas e pré-determinadas –, derivaram duas 
conseqüências: a criação de instrumentos incapazes de tocar sons diferentes daqueles – 
resultando no conceito dual afinação-desafinação – e a escala diatônica (dó-ré-mi ...) – uma 
seqüência de sete sons dentre aqueles doze, que resulta na dualidade consonância-
dissonância249. 

                                                
247 “Não há, na prática, diferença entre um fóton ‘real’ e um fóton virtual. A única diferença entre eles é que a 

criação de um fóton ‘real’ não viola a lei de conservação da massa-energia, e a criação de um fóton 
‘virtual’ evita esta lei momentaneamente pela via do princípio da incerteza de Heisenberg”, cf. Gary 
Zukav, Os mestres da dança Wu Li, 1979, p. 241). 

248 Gary Zukav, Os mestres da dança Wu Li, 1979, pp. 241-242. 
249 Frequência é a propriedade acústica que nos permite distinguir os sons graves dos agudos. Esta categoria, 

em música, é chamada de altura. Os nomes das notas musicais – os latinos do-ré-mi ou os 
anglo-saxônicos C-D-E, representantes deste aspecto acústico –, não passam de convenções. Tanto que, 
após longo tempo de discussão, convencionou-se que a nota Lá (ou A) teria 440 Hz ou ciclos por 
segundo. A despeito disso várias orquestras atuais, em busca de uma sonoridade mais brilhante de seus 
instrumentos, trabalham com afinações superiores àquele padrão. 
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A planimetria, por sua vez, partindo da disposição espacial dos signos no plano, 
rompe com essa limitação, indicando a altura de modo impreciso e relativo. O intérprete é 
orientado a selecionar as notas em relação à altura do signo gráfico no eixo vertical do 
plano. Desse modo, um signo em posição superior se refere a um som agudo e vice-versa. 
Privilegia-se a relatividade entre as freqüências e permite-se a ocorrência de qualquer tom, 
semitom, microtom ou ruído, transcendendo os citados dualismos250. 

Além disso, os signos estão inscritos num círculo para que o intérprete possa girá-lo 
e, dessa forma, altere a sua disposição relativa. As estruturas são as mesmas, mas sua 
relação com o eixo das alturas se transforma, de modo que a cada execução se pode ter 
uma configuração diferente. 

O abandono da linearidade da dimensão melódica se dá em prol de um método 
construtivo baseado na teoria da Gestalt. Segundo essa visão, os eventos – sejam fatos da 
vida, imagens ou sons – podem ser organizados e inter-relacionados de acordo com uma 
ordem de caráter supra-racional. Dessa emergem sistemas baseados nas relações de 
similitude, proximidade, continuidade, integralidade e conclusividade entre eventos. 

O intérprete deve tocar conjuntos de signos orientado por sua inter-relação no eixo 
das alturas para compor constelações sonoras. Tais configurações devem obedecer a uma 
lógica quadridimensional, o que só se poderá cumprir se o intérprete tiver consciência do 
continuum espaço-tempo representado pelo plano onde se inscreve a partitura. Segundo 
Capra:  

O espaço e o tempo, dois conceitos que pareciam inteiramente diversos, 
foram unificados na Física relativística. Essa unidade fundamental 
constitui a base da unificação dos conceitos opostos [...]. À semelhança 
da unidade dos opostos vivenciada pelos místicos, esta unidade da Física 
ocorre num ‘plano mais elevado’, isto é, numa dimensão mais elevada; à 
semelhança daquela vivenciada pelos místicos, é uma unidade dinâmica 
porque a realidade do espaço-tempo relativístico é uma realidade 
intrinsecamente dinâmica onde os objetos são igualmente processos e 
todas as formas são padrões dinâmicos251. 

Na música planimétrica, encontra-se como substituta aos elementos tradicionais 
sedimentadores da coerência musical – melodia, harmonia etc. – a organicidade gestáltica, 
sempre mutante, criativa e dinâmica. Evita-se, através dela, o definhamento dos processos 
informacionais no fazer comunicativo-musical. Não se trata de uma música para ser ouvida 
sem concentração e esforço, como o que se tradicionalmente veicula na mídia. Por isso, 
exige mais da audiência, que co-participa da poética musical recriando seus signos 
interpretantes. 

“Letterblocks”, como de resto toda a produção da estética do impreciso e paradoxal, 
é uma música inacabada, um ensaio, oferecendo-se como espaço aberto em que brota um 
silêncio tão constituído de significação quanto o próprio som musical252. Assim, enquanto 

                                                
250 Alguns compositores experimentalistas desenvolveram modos de notar intervalos menores que o semitom 

– evidentemente para instrumentos não temperados – mas permaneceram ainda ligados aos demais 
problemas da notação tradicional. 

251 Fritjof Capra, O tao da física, 1975, p. 116-117. 
252 Como meio de escapar às armadilhas da visão de mundo clássica, “Letterblocks” cria seus links 

simbólicos através de um arsenal de relações orgânicas com a nova física e a antiga sabedoria oriental, 
cujas filosofias determinam um arcabouço conceitual que supera as limitações reducionistas do 
racionalismo positivista. 
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ensaio planimétrico253 em busca de uma nova concepção de música e de mundo, a peça se 
pretende: 

a) acausal, pois transcende a dedutibilidade relacional antecedente-conseqüente, 
típicas da música estruturada tradicionalmente, 

b) atonal, não por que renegue a tonalidade, mas por que a transcende num sistema 
mais amplo e abrangente, 

c) amétrica, por transpor os limites rígidos das medidas mecânicas de pulso e tempo, 
d) transracional, por exigir dos participantes do processo de fruição uma 

transcendência dos limites racionalistas típicos ocidentais, pedindo sua interação 
equilibrada também com as dimensões afetivas e volitivas, 

e) diáfana e gestáltica, na medida em que valoriza o jogo fundamental entre som e 
silêncio, compondo-se sobre constelações sonoras cheias de vazio254, 

f) atemporal, multidimensional, multidirecional e presentificante, por nascer do 
improviso submetido a relações menos mediatas entre os atores de um fenômeno 
sem começo nem fim255, 

g) onijetiva, tomando de empréstimo um neologismo koellreuttiano que indica  
superação do dualismo sujeito-objeto, realizado a partir da co-autoria de 
compositor, intérprete e ouvinte. É uma relação triplamente ativa, onde a 
consciência interfere na geração e interpretação da obra, incluindo os intérpretes-
músicos e os intérpretes-público no ambiente de seu objeto256 e, por fim, 

h) holonômica e fractal,  enquanto fluxo de energia proveniente de outras dimensões, 
representando em menor grau de detalhamento uma realidade mais ampla da qual 
não se desliga; antes de se considerar um “pedaço” separado do todo, é muito 
mais uma parte que guarda relações íntimas com esse todo do qual, na realidade, 
nunca se afasta. Por não se pretender isolada espaço-temporalmente da realidade 
quântica, em sua ausência de princípio e fim, referencia na finitude a infinitude, 
reproduzindo iterativamente a realidade paradoxalmente cotidiana de onde 
emerge. 

                                                
253 Fruto de profundos esforços reflexivo e experimental, buscou seus elementos formantes simultaneamente 

naquelas duas fontes, se propondo a desocultar modelos novos e mais abrangentes de interpretação da 
realidade. 

254 Se os intérpretes assim o desejarem, “Letterblocks” pode ser improvisada exclusivamente sobre uma 
escala diatônica. Ainda assim, como subjaz a sintaxe determinada por relações gestálticas – e 
não-hierarquizadas – entre os signos, de forma alguma soará como uma peça tonal. 

255 Se o compositor orienta o intérprete a dizer algo sem dizê-lo ao ouvinte, subjazem necessariamente elos 
que suportam a mediação através da música. É puramente acidental a ordem temporal em que as 
ocorrências musicais emergem, de forma que não há elementos passados ou futuros, mas uma realidade 
en bloc que se desoculta e pode ser percebida espaço-temporalmente. 

256 Na tradição musical ocidental o conjunto compositor/intérprete é o sujeito, ativo e autoritário dono do 
saber, enquanto o ouvinte é objetificado em sua passividade, impotência e ignorância. Sua função é a de, 
na melhor das hipóteses, entender reativamente a coerência do discurso musical e regozijar-se por ter 
percebido que a parte final da obra ouvida não passa de uma transposição com pequenas variações da 
primeira parte. 
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Todo esse elenco de características sintetiza as décadas de pesquisa de Koellreutter 
sobre a planimetria, em torno de uma estética comprometida com uma nova visão 
holonômica257 em construção no último século258. 

Paralelos paradigmáticos: física e estética 

Como resultado de minhas pesquisas, encontrei claras similaridades entre as 
mudanças ocorridas de um paradigma a outro na física e a estética musical instaurada no 
século XX. Tudo leva a crer que tais parâmetros podem também ser aplicados em outras 
áreas da estética, já que provêm de um arcabouço modelar. Apresento um quadro-síntese a 
partir do qual é possível visualizar a parte mais relevante dessas relações, possibilitando 
sua vinculação ao surgimento de uma nova concepção de mundo holonômica: 

 
F Í S I C A  C L Á S S I C A  F Í S I C A  Q U Â N T I C A  N O V A  E S T É T I C A  

Tempo absoluto e linear, 
considerado como um fator físico, 
independente, concreto. Passível 
de medição precisa e absoluta. 

Tempo relativo ao observador, não 
apenas no aspecto psicológico 
(subjetivo), mas também no 

aspecto objetivo (relacionado a 
referenciais em movimento). 

Mensurável apenas relativamente a 
um determinado ponto no espaço. 

Atemporalidade. Transcendência 
do tempo linear, absoluto e 

unidirecional em direção a um 
tempo fluido, multidirecional, 

pulsante e orgânico. 

Existência do objeto 
independentemente do 
observador. Crença na 
objetividade do mundo. 

Existência do objeto apenas em 
relação ao observador, isto é, à sua 
subjetividade. Reconhecimento da 

interferência significativa do 
observador no objeto observado e 

vice-versa. 

Abertura da obra de arte. 
Co-autoria do fruidor. 

Onijetividade da experiência 
estética. Crença no constante 

alargamento de horizontes. 

Causalidade. Pré-determinismo. 
Existência necessária de uma 
relação causa e efeito ligando os 
fenômenos, que são previsíveis e 
determinados, conforme o 
domínio de instrumental 
adequado. 

Acausalidade ou imprevisibilidade 
intrínseca dos fenômenos. Segundo 

o Princípio da Incerteza de 
Heisenberg, pode-se prever apenas 
a probabilidade de ocorrência de 
diversos possíveis efeitos após a 
ocorrência de um determinado 

fenômeno. 

Acausalidade. 
Imprevisibilidade. Obras 

compostas sobre estruturas 
aleatórias ou randômicas. 

 

Estanquização e Fragmentação. 
Tendência à especialização e 

Integração e Fractalização. 
Reconhecimento da inter-relação 

Fractalidade. 
Relação iterativa e auto-referencial 

                                                
257 A característica mais marcante de um holograma é que ao se cortar um pedaço de um negativo holográfico 

e o iluminar, obtém-se não uma parte da imagem, mas a imagem inteira, ainda que menos detalhada que a 
original. Isto ocorre porque a imagem holográfica se distribui no negativo através da interferência de 
ondas. Esta característica relação entre parte e todo, na qual a parte contém elementos referentes ao todo, 
tem sido aplicada freqüentemente às novas teorias paradigmáticas. Tais teorias – encontradas hoje nos 
mais diversos campos epistêmicos, desde a física, a biologia, a medicina e a psicologia até a sociologia, a 
economia, a filosofia e o misticismo – reconhecem a virtualidade metafórica do holograma; no entanto, 
evidenciam que as visões positivistas, que supõe tratar exclusivamente de fatos comprovados 
cientificamente, estão da mesma forma no campo virtual dos modelos, que não devem ser confundidos 
com a própria realidade. 

258 “Letterblocks” se estrutura num plano limitado pelo círculo, mas suas possibilidades são potencialmente 
infinitas. Qualquer trecho da peça referencia o todo, assim como num holograma. A sua imagem sonora 
não se concentra em partes mais ou menos importantes, assim como não pode ser fragmentada em 
pedaços estanques. Ela própria é um fragmento verossímil da realidade. Não de qualquer realidade, mas 
da própria realidade simbólica dos seres envolvidos em sua eclosão. 
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classificação de objetos e campos 
separados na pesquisa e 
considerados de forma 
independente. 

intrínseca das partes num todo. 
Tendência à interdisciplinaridade e 

à complementariedade. 

entre parte e todo. 
Dinâmica yin-yang. 

Tridimensionalidade. 
Reconhecimento de objetos como 
presenças reais num espaço de 
medidas absolutas (largura, altura 
e comprimento), apartados da 
dimensão temporal. 

Quadri e multidimensionalidade. 
Percepção dos objetos como 
fenômenos (ou funções de 

colapsamento de ondas quânticas), 
passíveis de conhecimento apenas 

parcial. 

Multidimensionalidade. 
 Reconhecimento da natureza 

múltipla e fenomênica dos objetos, 
isto é, de processos multívocos 

compostos de n dimensões. 

Empirismo. Existência de limites 
mecânicos – dos instrumentos de 
medição – mas não lógicos. 

Holonomia. Ligações não-locais. 
Reconhecimento dos limites 

físicos, lógicos e humanos com 
relação à construção de teorias 
cosmogônicas absolutizadoras. 

Holonomia. 
Auto-consistência e 

reconhecimento de relações 
intrínsecas entre parte e todo. 

Parcialidade do conhecimento 
Absolutismo. A ciência leva à 
verdade. Valores absolutos e 
determináveis. 

Relativismo. Reconhecimento de 
que a ciência é apenas parte da 

verdade. 

Relatividade. 
Valorização das relações 

semióticas em detrimento dos 
signos-objetos. 

Racionalismo. Tudo pode ser 
explicado. 

Transracionalismo. A razão deve 
se submeter a um jogo complexo 

com outras possibilidades de 
percepção e consciência. 

Arracionalismo. Apelo para 
esferas mais complexas e sutis da 

compreensão.  

Como é de se esperar, não serão encontradas todas essas características estéticas neo-
paradigmáticas em todas as obras de todos os compositores ou artistas experimentalistas 
contemporâneos. O que ocorre é a combinação mais ou menos densa desses novos 
conceitos nos trabalhos experimentais e sua presença pode indicar um maior ou menor 
grau de afinidade entre a obra ou autor e o novo paradigma. Após o período negatório pós-
romântico, do primeiro lustro do século XX, o período do pós-guerra facilitou a produção 
obras menos preocupadas com o passado e mais com o presente. O prefixo “a”  – 
encontrado nos termos atonal, amétrico, amelódico etc. – deixa sintomaticamente de ser 
negativo para tornar-se privativo, ou seja, apenas priva o conceito de seu valor absoluto, 
relativizando-o. A música de hoje não precisa mais ser não-tonal, não-rítmica ou não-
melódica: ela é, simultânea e paradoxalmente, tonal e não-tonal, rítmica e não-rítmica, 
melódica e não-melódica etc. 

Esse apanhado geral, evidentemente, não esgota as teses e possibilidades de um novo 
paradigma. Propõe-se apenas como iluminação de tendências referenciais e modelares. A 
partir dele se pode construir um esquema analítico axiológico, capaz de abranger mais 
adequadamente a arte contemporânea e nela a música experimental. 

 Sobre uma metafilosofia que prega a reterritorialização das subjetividades, a 
superação do esquizo-modus-vivendi contemporâneo, a semiose consciente e ilimitada, o 
eco-respeito (ecosofia) aos ambientes visíveis e invisíveis, a compreensão 
mito-poético-simbólica da realidade e o alargamento dos horizontes, abre-se espaço para 
uma estética comprometida com a beleza do não-belo peirceana ou a meta-beleza 
transversal da hermenêutica, para além da fealdade e da beleza objetificadas, absolutizadas 
e temporalizadas do passado. 

Estética holofractal 

Em termos de produção musical experimental, encontra-se hoje pesquisas muito 
diversas sobre a manipulação do som em computadores, a riqueza sonora de instrumentos 



 121 

acústicos, a valorização da capacidade de improviso dos instrumentistas e a organização de 
novas formas de estruturação musical. Tais investigações ocultam um pano de fundo 
comum, onde se encontram muitas das novas idéias paradigmáticas aqui apresentadas. No 
que respeita, por exemplo, à ciência do caos e dos fractais, posso afirmar que tem 
interessado a diversos artistas, com abordagens que variam da priorização dos aspectos 
técnico-matemáticos até os mais estético-filosóficos. Em artigo publicado num jornal de 
grande circulação, Augusto de Campos defende a produção musical complexa da 
vanguarda dos anos 1980 e 1990, mostrando que não foi afetada pelo “sucesso 
comunicativo do minimalismo americano”. Segundo ele, a geração atual que transita entre 
extremos – “da ultra-sistematização à não-sistematização do som” – reafirma “o prestígio 
da linguagem complexa, fragmentária e antinormativa frente ao discurso redundante das 
pós-medianias e dos neo-modismos regressivos”259. Em suma, embora a simplicidade não 
seja considerada como absolutamente oposta à complexidade, parece ter se tornado um 
desafio de gênio, depois de Cage, conseguir fazer música simultaneamente simples e 
complexa. 

Seja como for, tais abordagens serão muito valiosas conforme sejam apropriadas 
como experimentos sujeitos à validação do fruidor, interlocutor infelizmente ainda pouco 
ouvido nesse processo. Parece evidente que, entre os extremos da produção hermética e os 
da música de entretenimento há uma necessidade de redução do abismo por meio de 
iniciativas pedagógicas. Por isso, mais produtivas serão à medida que se lhe aportem mais 
recursos e espaços, motivo pelo qual faz-se mister exigir do Estado e das instituições de 
fomento que cumpram seu papel educacional, publicizador e investidor. 

Restringi-me aqui a apontar possibilidades de exploração de novos campos, 
plenamente abertas à crítica e contribuição da comunidade musical. Minhas investigações, 
aproximando a física e a estética, resultaram da necessidade de restaurar a integralidade 
perdida com a ideologia racionalista-positivista, vislumbrando a poética musical como uma 
área rica para experimentos nessa direção, o que tenho tratado nos últimos anos em meu 
projeto de doutoramento. 

O que tenho nos últimos anos denominado Música Holofractal é a conjunção 
abdutiva, na produção experimental, dos conceitos acima apresentados e alguns outros. A 
estética subjacente a esse “modelo” procura integrar, da forma mais orgânica possível, 
métodos e técnicas que resultem em obras supostamente mais afins à nova visão de mundo 
aqui apresentada. Não defendo a idéia de que, enquanto conjugação das idéias holonômicas 
às novas ciências fractais, a Estética Holofractal seja “o” caminho da arte no século XXI. 
No momento, apenas ouso considerá-la “um” deles, supostamente sustentada numa mirada 
mais auto-consciente. Mas no conjunto de possibilidades aberto nesse início de século, o 
que procuro evidenciar é uma tendência crítico-semiótica de que o homem construa novas 
linguagens artísticas fundadas, dentre outras coisas, nas novas descobertas científicas e, 
principalmente, numa visão de mundo socialmente engajada. 

Isso me basta para levantar algumas questões ideológico-musicais e 
comunicacionais, a serem discutidas no próximo capítulo. 

                                                
259 Augusto de Campos, “Pós-música: ouvir as pedras”, 1997, p. 9. 
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Capítulo III - Música Quântica: o problema comunicacional 

 
 
 
 
 
 
 

... só há uma saída:  
reinventar o futuro, abrir um novo horizonte de possibilidades, 

cartografado por alternativas radicais às que deixaram de o ser 
 Boaventura de Sousa Santos 
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Após esse contato com a complexidade do surgimento de uma música quântica, é 
importante notar como seu advento se inter-relaciona transversalmente com questões 
estético-ideológicas (a seguir, em “Informação, estética e ideologia”) e político-
comunicacionais (“Popular & erudito: rompendo barreiras ideológicas”). Tais idéias, 
enquanto abordagens semiótico-sociológicas das análises previamente apresentadas, 
procuram demonstrar que o “distanciamento” ou “neutralidade” do pesquisador musical 
com relação à dimensão comunicacional tem resultado em hermetismo ou num desvínculo 
crítico da produção experimental e conseqüentemente na legitimação da quase 
exclusividade do entretenimento nos meios de comunicação de massa. 

Uma mudança de postura por parte dos poetas musicais experimentalistas é 
demandada como conditio si ne qua non para o reconhecimento das limitações qualitativas 
impostas por sua produção, ocultas sob a instauração das mensurações quantitativas dos 
meios de comunicação de massa, que por sua vez se apoiam na lógica do capital, de sua 
ideologia e do lucro. É numa realidade eivada pela ideologia da música como pura 
diversão que muitos compositores inutilmente se exasperam com o baixo índice de 
audiência de suas obras. 

Embora diversos compositores se tenham engajado na defesa de uma sociedade mais 
justa, inclusive participando publicamente de movimentos, manifestos e partidos de 
tendência socialista, com o rompimento do poderio mundial socialista soviético a discussão 
de tais questões parece ter se diluído numa realidade política supostamente unilateral e 
capitalista. 

Essa realidade, ao lado dos demais discursos ideológicos dominantes, conjura um 
mundo onde o discurso otimista sobre a globalização, disfarça a falta de democracia e de 
respeito às necessidades do homem comum. Bem ao contrário, essa tecnologização da 
sociedade resulta na reificação das subjetividades, cujos horários de “lazer” passam a 
compor mais um momento produtivo na lógica consumista do capital, como há muito já 
denunciavam os críticos de Frankfurt. Logo após este capítulo, discutirei sumariamente o 
papel da música nesse mundo “globalizado”, as implicações entre a proposta das 
vanguardas e o intercâmbio Oriente-Ocidente (“O fim do cisma: globalização ou 
mundialização?”, p. 137). 

Informação, estética e ideologia 

Em 1938, muito antes de Michael Jackson e Lady Gaga sequer terem nascido, 
Adorno já dirigia contundentes e viscerais críticas à chamada música “ligeira” ou “de 
entretenimento”. Podemos, a partir daí, imaginar o que ele diria desta virada de século 
quando, além da quase-exclusividade dedicada à música pop, promovem-se do campo da 
música séria260 para os meios de comunicação de massa apenas os compositores seculares 
– seja os que estão mortos, seja os que parecem vivos. Frente a tal estado de 
de-composição, consideraria ele como positiva e democratizante a versão dance music da 
quinta sinfonia de Beethoven? 

Ainda que tenha amenizado seu discurso na década de 1960, Adorno continuou 
exaltando a música schoenberguiana261 a despeito de sua inacessibilidade ao grande 
público – ou talvez por isso mesmo. A partir de uma clivagem radical entre música erudita 

                                                
260 Que aqui no Brasil chamamos de música clássica ou erudita, aumentando o grau de dificuldade na 

compreensão das categorias de composição musical. 
261 Theodor W. Adorno, Filosofia da nova música, 1974, p. 287. 
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e ligeira, Adorno critica o envelhecimento da primeira – “a seriedade em Beethoven é 
burguesa”262 (idem: 249) – e a pobreza da segunda – a dita música de “entretenimento” –, 
reservando um valor positivo exclusivamente para a música séria da vanguarda. A despeito 
de um reconhecível exagero da crítica adorniana – até porque na época de Beethoven a 
burguesia era a classe revolucionária, assim como sua música –, é difícil negar a 
sistemática ausência de espaço para qualquer obra musical esteticamente complexa nos 
meios de comunicação de massa. 

Do ponto de vista político-ideológico, privilegiado no enfoque adorniano, é 
indiscutível o reconhecimento de que a situação atual – à parte os avanços significativos no 
campo tecnológico das telecomunicações nas últimas quatro décadas – pouco mudou. A 
música veiculada pela mídia ou é apenas entretenimento, se contemporânea, ou se é erudita 
é do passado. 

A pergunta chave, esclarecedora não apenas da citada problemática na arte musical, 
mas também nas demais manifestações artísticas experimentais hodiernas é: por que isso 
ocorre? Dentre as várias respostas, inclusive auto-consistentes e não-excludentes, a essa 
pergunta, pretendo tomar a direção do problema da informação musical sob seu aspecto 
político-ideológico e das hipotéticas dificuldades comunicativas inerentes às novas 
linguagens musicais. 

Retomarei essa questão, no entanto, após discutir alguns conceitos basilares a serem 
utilizados no escrutínio proposto. Nesse sentido, importa bastante notar como, para além 
da confusão na definição do termo informação entre os estudiosos do campo da 
comunicação, leigos tendem a considerar a música como um discurso exclusivamente 
psico-afetivo e, por conseqüência, inadequado para investigações lógico-informacionais e 
político-ideológicas. 

Ainda que várias teorias da comunicação tenham nas últimas décadas deixado de 
lado o modelo comunicativo da Teoria Matemática da Comunicação de Shannon e Weaver 
(1949) , isto não significa que o tenham superado. Tal ocorrido justifica-se por terem 
focado sua atenção sobre os processos sociais, culturais, políticos, econômicos ou 
filosóficos, privilegiando as macroanálises, mais distantes da dimensão técnica do 
fenômeno comunicacional. Segundo Wolf263, este abandono, resultado da subsunção da 
irrelevância de tal dimensão, levou a maioria dos teóricos à manutenção subliminar 
daquele modelo, confundindo o processo de comunicação com o de transmissão e não de 
troca ou compartilhamento de informação. Assim é que, lado à definição de informação 
como entropia ou imprevisibilidade, na teoria da informação o conceito é tratado como 
“qualquer qualquer elemento capaz de ser expresso com o auxílio de um código”, como 
apontam Greimas e Courtés em seu Dicionário de semiótica264. Salvo exceções louváveis, 
como é o caso da semiótica, as teorias ainda hoje em voga nos cursos de comunicação 
apóiam-se num conceito demasiado lato de informação, incluindo tudo o que transita em 
qualquer fluxo de mensagens de um ponto a outro. 

A teoria comunicativa semiótico-informacional, vertente semioticista no campo da 
comunicação nos anos 1970 e 1980, preocupada com a dimensão semântica do processo, 
vai resgatar o conceito de informação como algo novo ou pouco conhecido pelos 
destinatários no processo de comunicação, dando nova relevância ao papel da recepção. 

                                                
262 Idem, p. 249. 
263 Mauro Wolf, Teorias da comunicação, 1995, p. 100. 
264 Algirdas J. Greimas & Joseph Courtés, Dicionário de semiótica, 1983, p. 235. 
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Assim, faz o processo comunicativo retomar o conceito de compartilhamento e troca, um 
tanto esquecido até então. 

Se é importante defender o valor da significação ou semiose nos processos 
comunicativos em geral, mais ainda o será quando o assunto em questão é a arte. Sendo a 
arte o espaço de interação entre os seres humanos por meio do jogo entre o supostamente 
real e o imaginário, cabe-lhe a princípio ser portadora de informação, ou seja, de idéias 
criativas e versões inovadoras, como sempre defendeu Koellreutter. 

O lógos musical 

Além de razão, uma das traduções para a palavra grega lógos é o termo verbo. O 
verbo, a linguagem, a palavra discursiva, são meios típicos de veiculação da razão. O 
exacerbamento da dimensão racionalista-intelectiva foi contínuo no Ocidente, 
especialmente nos séculos XVII a XIX. Não podemos, no entanto, deixar de considerar que 
o significado originário do lógos – na riqueza greco-clássica de suas dimensões afetiva e 
volitiva, além da cognitiva – sofreu uma brutal redução ao passar para o termo latino ratio, 
por meio de um uso positivista de algumas idéias cartesianas. Se é indefensável o retorno à 
cosmogonia mítica da antigüidade grega265, ao menos posso propor que o homem 
contemporâneo rememore e reequilibre sua racionalidade encarando-a como parte de um 
todo mais amplo e complexo, ocorrente tanto na ciência como na arte266. 

O trânsito de informação nos processos ordinários de comunicação faz com que 
tenhamos uma visão tendenciosamente radical e unilateral do aspecto intelectivo dos 
mesmos. Dificilmente estamos tão atentos aos aspectos emocionais (estéticos) e volitivos 
(éticos) – tipicamente supra-textuais – quanto para o aspecto intelectivo (cognitivo). Daí a 
eficácia persuasiva da publicidade. Ao propor a realização de uma abordagem 
informacional do discurso musical preocupo-me em enfatizar a existência da dimensão 
cognitiva, embora me caiba alertar para as diferenças combinatórias entre os três aspectos 
citados quando ocorrem no discurso textual e no discurso artístico. Nesse último, a 
despeito da ênfase racionalista-positivista típica ocidental, a dimensão afetivo-estética deve 
ser privilegiada, lembrando que essa tripartição não passa de uma técnica analítica – 
cartesiana, diga-se de passagem – a demandar a atenção do leitor para a sua re-união pós-
investigativa. 

Nesse sentido, podemos encarar um discurso musical como conjunto de signos 
sonoros capacitado a comunicar simultaneamente idéias (cognitivo), sentimentos (afetivo) 
e intenções (volitivo). Tenham ou não clareza quanto à capacidade comunicativa do 
discurso musical, é certo que os compositores manipulam um material que transcende o 
sentido laico de “agradar ao ouvido” com sons “harmoniosos”. Partindo desta premissa, 
podemos agora nos debruçar sobre algumas características fundamentais do lógos musical, 
com o objetivo de preparar uma crítica ideológico-informacional da música de nossos dias. 

Uma música religiosa pode conduzir à tranqüilidade da meditação ou à efusividade 
do louvor. O samba carnavalesco conduz o ritmo do desfile. A música de Tchaikovsky 

                                                
265 Os mitos não desapareceram na contemporaneidade. Apenas foram substituídos por outros não menos 

fantásticos: Coca-Cola, deusa que “dá mais vida a tudo”; Bombril, deus das “mil e uma utilidades”; Omo, 
deus do “branco mais branco” etc. 

266 Não é gratuita a redescoberta de Charles Sanders Peirce na atualidade: suas profundas reflexões, iniciadas 
por uma crítica da ciência positivista e a postulação de uma nova lógica (a semiótica), concluíram que 
esta depende da ética, que por sua vez, pasmem, deve decorrer da estética, enquanto ciência do belo 
admirável (Eufrasio Prates, Passeio-relâmpago pelas idéias estéticas ocidentais, 1999). 
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conduz os passos do balé. O tecnopop sugere a dança numa discoteca, assim como o 
heavy-metal incita à agitação literal das cabeças. Centenas de outros exemplos poderiam 
ser dados como referências interpretativas de diminuto grau de discordância quanto ao seu 
sentido. Se tentássemos assistir a um filme despido de sua trilha musical, dificilmente 
chegaríamos ao final. E além disso, a música nele serve para criar climas diversos e 
inconfundíveis: suspense, romance, serenidade, tensão, alegria, tristeza etc. Se uma das 
características do discurso verbal é a convencionalidade, base interacional da interlocução, 
podemos encontrar, ainda que em grau diferenciado, a mesma característica no discurso 
musical. Sem entrar no mérito da disputa lingüística da arbitrariedade do signo, devemos 
reconhecer que após séculos de utilização do cantochão como música religiosa, 
dificilmente se conseguiria torná-la padrão para os desfiles carnavalescos – e imagine-se o 
oposto! 

A música comunica com um grau de coincidência interpretativa muito maior que o 
habitualmente imaginado, em função de sua dimensão semântica. Se não chega a ser 
unívoca ou denotativa, lembremo-nos que tampouco os termos isolados de uma língua o 
são, e ainda menos quando utilizados no discurso poético ou ficcional. Ressalvando as 
diferenças entre o discurso ordinário e o artístico, afirmo aqui a possibilidade de perscrutar 
os sentidos ideológicos veiculados por meio deste último, talvez mais significativo em 
termos de efeitos que o primeiro. 

Quando ouvimos algumas vezes uma música que nos agrada, conseguimos cantarolá-
la ou assobiá-la com facilidade. Em se tratando de uma obra orquestral267, por exemplo, 
capturamos mentalmente a melodia principal, simplificando-a para facilitar sua 
reprodução. A melodia, categoria do campo das freqüências e durações sonoras, é similar a 
um conjunto de fonemas cuja seqüência, ordem e interrupções articulatórias determinam 
palavras, frases, orações ou períodos. Ainda que um conjunto de notas não carregue, como 
uma palavra, signicamente uma idéia semântica, pelo menos no sentido tradicional, 
certamente exige o cumprimento de determinadas regras de ordenamento para soar 
coerentemente268.  

Tais regras versam sobre as alturas das notas – se após um fá sustenido é coerente 
seguir um dó –, as durações – se uma determinada combinação rítmica está 
prosodicamente coerente –, as intensidades – se após uma nota fraca é coerente seguir uma 
forte – e os timbres – se se combina coerentemente um violino e um pandeiro ou uma 
trompa e um berimbau. Assim como os mesmos fonemas podem determinar línguas 
diferentes, temos uma grande diversidade de códigos musicais a determinar os estilos 
composicionais musicais a exemplo do jazz, o barroco, o rock, o cantochão gregoriano, o 
rap, as danças medievais etc. Pode-se até traçar um paralelo entre os dialetos e os estilos 
derivados de um principal, como o fusion em relação ao jazz, assim como línguas co-irmãs, 
exemplificáveis pelo heavy metal e o hard, ambos originados no rock.  

Essa diversidade estilística e sua aparente facilidade de fruição por parte de um 
mesmo indivíduo, leva o leigo musical à crença no mito da universalidade da música. 
Poder-se-ia contra-argumentar que, diferentemente das línguas, todos ouvimos a música de 
outros países sem a necessidade de conhecer seus códigos. Ao que respondo com a mesma 
naturalidade que podemos também ouvir outras línguas, embora não as compreendamos. É 

                                                
267 Tocada simultaneamente por uma ampla gama de instrumentos. 
268 Por esse motivo, isto é, por não dominar com destreza o código musical, um não-músico encontra alguma 

dificuldade em criar uma melodia, caso similar ao de alguém que não domina um idioma e procura 
articular uma frase a partir do dicionário. 
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evidente que, se encontramos com mais facilidade um sentido para uma música de outra 
cultura, isto ocorre em função de uma diferença que não se encontra no código utilizado, 
mas sim na ênfase que damos à dimensão estético-afetiva durante a percepção musical, ao 
contrário da cognitivo-intelectual utilizada na “audição” lingüística.  

É evidente que se não conhecermos a cultura e as características musicológicas do 
povo hindu, dificilmente perceberemos o sentido de um raaga. E certamente encontraremos 
dificuldade em ouvi-lo por nove ou dez horas seguidas, se não o considerarmos como o 
esteio meditativo de uma prática eminentemente religiosa, própria daquela cultura. Só 
concedo aqui uma consideração ao fato de que o esperanto musical encontra-se mais 
próximo da realidade porque os homens de diversas culturas se têm mantidos menos 
diversos afetivamente do que intelectualmente. 

Em suma, a despeito das diferenças a separar o discurso lingüístico e o musical, 
particularmente no que respeita à inter-relação entre as suas dimensões afetivas e 
cognitivas, restam semelhanças significativas o bastante – comunicabilidade, 
convencionalidade, existência de códigos, lógica e coerência etc. – para averiguar o que se 
pode abarcar com o conceito de “informação musical”. 

Redundância e informação nos códigos musicais 

Com relação à produção artística, o século XX pode ser chamado de “O Século dos 
Ismos”269. No entanto, ainda que concorde serem necessárias “chaves de leitura” para 
compreender a arte contemporânea, acredito que estas se fundamentam nuns poucos novos 
parâmetros de decodificação. Trata-se, assim, de um novo paradigma artístico. Na 
introdução (p. 19) mostrei que uma forte característica do homem ocidental, ainda hoje, é 
sua visão dualista, dicotômica, redutora. Belo ou feio, material ou espiritual, certo ou 
errado – “tendemos” a classificar os fenômenos e objetos nos seus extremos, esquecendo 
pelo menos alguns pontos fundamentais que, conforme discutido no capítulo 2 (p. 39), a 
própria física já superou:  

a) raramente um desses extremos encontra existência no mundo real270,  
b) os extremos se aproximam271,  
c) os contrários se complementam272,  
d) uma ampla gama de alternativas preenchem o percurso de um extremo a outro273 e  
e) os conceitos são relativos ao sujeito que os utiliza e forçosamente seu contexto.  
Aplicando esses princípios aos conceitos comunicacionais de redundância – ou seja, 

excesso ou repetição de signos numa mensagem – e informação – na acepção previamente 
discutida –, veremos que as dificuldades para a veiculação na mídia de massa de obras de 
maior grau de complexidade não são tão óbvias como se poderia de início imaginar. 

                                                
269 Renato De Fusco descreve e analisa seis grandes linhas da arte contemporânea, totalizando pelo menos 32 

diferentes correntes em sua História da arte contemporânea, 1988. 
270 A ciência, depois do princípio da incerteza, não ousa falar em previsões absolutas, mas sempre em 

probabilidades. Não há objeto absolutamente branco, sólido, durável ou belo, a não ser em nossa 
imaginação (ver “O princípio da incerteza”, p. 53). 

271 Vide os sentimentos de amor e ódio nas relações pessoais ou a semelhança entre os extremos de ordem e 
caos. 

272 O paradoxo wavicle da física contemporânea, segundo o qual um fóton se comporta simultaneamente 
como wave (onda) e como particle (partícula), levou Niels Bohr a afirmar que contraria sunt 
complementa (ver em “Mecânica quântica” o trecho da p. 51). 

273 Ainda que sejam discretos. Lembremo-nos do espectro das cores, onde os limiares que separam uma cor 
da outra não passam de convenções que variam de uma cultura para outra. 
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Assim como descarto a priori a existência de uma mensagem totalmente redundante, 
isto é, acomunicativa por não carrear informação alguma274, é preciso fazê-lo também com 
seu extremo oposto, a mensagem totalmente informativa. Durante o período da 
proliferação dos “ismos”, no início deste século, tornou-se uma espécie de mito a criação 
de novidades “absolutas”. 

Nesse sentido, uma obra que se pretenda baseada num código extremamente novo, 
como a idealizada pelo jovem Boulez das Structures I pour piano – criada numa “tábula 
rasa histórica”, através de uma matriz matemática e serializada em “todos” os seus 
parâmetros –, resulta num índice tão alto de informação que, na prática, se aproxima de 
uma peça altamente redundante, já que muito pouco se pode extrair em apenas uma 
audição. 

A comunicação, portanto, exige uma preocupação do sujeito enunciador com a 
relação entre o eixo imaginário informação-redundância e seu interlocutor. Para que se 
entendam mutuamente, troquem sentidos, é preciso que tais sujeitos utilizem palavras 
(signos) que ambos re-conheçam – código compartilhado, pelo menos em parte – e as 
organizem criativamente de forma a exprimir algo supostamente ainda não conhecido pelo 
outro. 

Três décadas mais tarde, após rever sua posição idealista da busca de uma música 
“ahistórica”, Boulez vai tratar da questão informacional n’A Música Hoje 2. Nesse livro, o 
compositor afirma que “numa obra devotada [...] à reflexão, a linguagem tende a tornar-se 
complexa [...], correndo o risco de ser compreendida plenamente apenas por um número 
limitado de iniciados” enquanto uma “escritura que visa à coletividade não se proporá 
tarefas particulares de pesquisa”275. É transitando nesse espectro imaginário entre 
redundância e informação que, na visão bouleziana, um compositor pode atingir públicos 
menos ou mais amplos. Códigos mais complexos são demandados para a expressão de 
novidades maiores numa relação diretamente proporcional. 

A teoria comunicativa semiótico-textual – ampliando a proposta semiótico-
informacional através de seu foco na recepção de conjuntos textuais ao invés de 
informações isoladas espaço-temporalmente – enfatiza a importância do cenário onde se dá 
o processo de comunicação. Uma obra musical só vai ser mais profunda e conscientemente 
apreendida por um sujeito que, antes de obter tal grau de consciência, foi previamente 
submetido a determinadas vivências musicais276. Nessa perspectiva mais subjetivista, é 
possível entender que a experiência prévia do indivíduo frente a códigos de maior 
complexidade facilita e potencializa sua capacidade de compreensão de novos códigos, de 
forma similar à aprendizagem de um novo idioma. É justamente ao avesso deste processo, 
ao círculo vicioso da mediocridade musical veiculada pelos meios de comunicação de 
massa, que Adorno e os demais críticos da cultura vão dirigir suas acusações.  

E é partir desse pano de fundo que me proponho a realizar uma análise crítica do 
empobrecimento estético – a meu ver, de cunho político-ideológico – do discurso musical 
veiculado pela mídia de massa. 

                                                
274 Até mesmo um “bom dia”, dirigido de passagem a um conhecido, comunica uma informação muito 

volitiva e afetiva, embora pouco cognitiva. 
275 Pierre Boulez, A música hoje 2, 1985, p. 42. 
276 Processo que se inicia já no ventre da mãe. 
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Uma questão estético-ideológico-musical 

Já no Séc. IV a.C. a politéia platônica, embora recuse o poeta por mentir a respeito 
dos deuses, guarda um lugar especial para a música – pelo menos para os modos dório e 
frígio que inspiram a coragem e a vontade277. Por mais discutíveis que sejam suas 
classificações, Platão reconhecia a influência da arte e da música na pólis ideal. Mais tarde, 
durante o estabelecimento do império católico-romano, encontramos tanto a disseminação 
e a padronização do cantochão quanto a recriminação da música pagã utilizadas como 
estratégias políticas da igreja278. Ao contrário da visão futilizada e “anideológica”, 
tomando de empréstimo esse neologismo adorniano, que muitos têm da arte musical, há 
milênios se percebeu suas capacidades mobilizadoras políticas e sociais.  

À exceção de pouquíssimos programas radiofônicos especializados na música 
experimental ou de vanguarda, e não podendo mencionar sequer um programa televisivo 
em canais abertos, temos de constatar que tal lacuna não se deve a uma mera coincidência. 
Na cidade de São Paulo, para tomar como exemplo uma das maiores capitais do planeta, 
encontramos apenas uma hora semanal com programação fixa de música do século XX na 
Rádio Cultura FM, uma emissora controlada pelo Estado. Isto significa que menos de dois 
por cento do tempo daquela única emissora, entre dezenas de outras, é dedicado ao tipo de 
música que criavam Palestrina, Bach ou Beethoven em suas respectivas epocalidades279. 

Longe de querer me afinar com os “apocalípticos” de Umberto Eco, reconheço que 
na época de Beethoven inexistiam meios de comunicação da amplitude dos nossos. Mas é 
justamente por isso, relativizando esses diferentes cenários históricos, que concluo, à 
mesma distância dos otimistas “integrados”, encontrarmo-nos face a um desvio ético 
grave. A mídia, que na virada do milênio nos Estados Unidos se concentrava na mão de 
cinqüenta corporações privadas280, sistematicamente evita veicular qualquer música que 
não se volte primordialmente à função de divertimento ou de acompanhamento de outras 
artes (música incidental). A função cognitivo-informacional, afinal de contas, está repleta 
de perigos indesejados e levaria a uma contradição de interesses de classe: que burguesia 
esperaria explorar o consumismo de massa se formasse um público exigente, crítico e 
questionador? 

Se concordarmos com a posição bouleziana – segundo a qual o principal responsável 
por tal situação seria a alta carga informacional, proveniente da própria natureza 
investigadora da música experimental – cairemos num certo fatalismo cego às crescentes 
multidões que assistiram às estréias dos inovadores concerti grossi de Vivaldi, dos 
quartetos de cordas de Haydn ou das explorações limítrofes da tonalidade na ópera de 
Wagner. Essa postura, um tanto reducionista, apontaria para a estagnação dos movimentos 
artísticos e a conseqüente morte da criação inovadora musical. 

                                                
277 Platão, República, 399a. 
278 Gerald Abraham, The concise Oxford history of music, 1985, pp. 57-59. 
279 Como bem lembra Berio, “Beethoven com a Nona Sinfonia na realidade tentou um enorme experimento, 

cujos resultados todos conhecem”, Luciano Berio, Entrevista sobre a música, p. 108. 
280 Ben Bagdikian, O monopólio da mídia, pp. 15-16. Número que em 1994 totalizava 23 megacorporações e 

tende a cair em direção ao oligopólio, como aponta o verbete sobre “concentration of media ownership” 
na wikipedia. Vale notar que no Brasil essa concentração é ainda maior, por conta do descumprimento do 
Decreto 236/67 e das “afiliações”, como aponta Venício Lima (no livro Mídia: Teoria e política, 2001), 
embora venha diminuindo na última década o nível de penetração do maior império da mídia nacional, a 
Rede Globo, nos lares brasileiros. 
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Ainda seguindo essa concepção, um dos argumentos utilizados para justificar a 
ausência dessa música na mídia apóia-se em sua suposta rejeição por parte do grande 
público. Além da imobilidade cultural subsumida nessa assertiva, e em parte efetivamente 
detectável, encontramos uma crença um tanto ingênua – se não ideologicamente burguesa, 
no sentido de deliberadamente vender o particular como universal e vice-versa – na 
pluralidade de ofertas dos meios de comunicação. Segundo ela, o público escolhe aquilo 
que lhe apetece. No entanto, o já citado monopólio da mídia, inegável no primeiro mundo e 
ainda mais grave no terceiro281, tem impedido qualquer possibilidade de real opção. 
Segunda a lógica capitalista do lucro, de fato, pouco se deve esperar por parte dos 
imperadores da mídia em termos de arriscar os lucros gigantescos por uma causa nobre e 
social. Mas nem mesmo o pior neoliberalismo garante o lucro incessante. O Estado, 
supostamente, “concede” tais canais como serviço ao público e não ao fornecedor. 
Chomsky é arguto ao afirmar que, na realidade, as principais mídias são como as outras 
empresas: “elas vendem um produto para o mercado. O mercado são os anunciantes, isto é, 
outras empresas. O produto é o público”282. 

É por isso que, para além do fundamental levantamento de problemas, cumpre ainda 
ao músico experimentalista envidar esforços no sentido de cavar com a maior freqüência 
possível a apresentação de suas obras musicais para públicos mais amplos e diversos. Cabe 
ao ouvinte, em contrapartida, se despir dos pré-conceitos da tradição musical, abrir-se a 
novas experiências e passar a cobrar o fornecimento de novos materiais artísticos. 

Boulez, ao afirmar que um compositor ao objetivar o alcance de grandes públicos 
deve abandonar a perspectiva experimental – não obstante advogue a incapacidade da 
defesa de idéias racionais através da música283 – desconsidera as dimensões afetiva e 
volitiva do lógos musical. Isto porque a música de vanguarda, pelo menos nas principais 
correntes do pós-guerra, apela especialmente para uma audição meta-racional, intuitiva, 
transcendental. Exatamente por este motivo, determinados estratos sociais menos 
favorecidos educacionalmente, portanto menos preparados para os métodos racionalistas 
de audição – como, por exemplo, a exigência do conhecimento a priori da forma A-B-A’ 
para se entender uma sonata clássica – parecem ser menos refratários aos improvisos e 
composições experimentais que rompem radicalmente com a linearidade discursiva284. 
Embora estejam distantes da “compreensão plena” bouleziana – um ideal, a meu ver, 
inatingível de absorção plena da mensagem e estrutura musicais – apresentam uma espécie 
de handicap quando comparados à cultura pequeno-burguesa, atualizada histórico-
musicalmente apenas até os padrões racionalista-iluministas do neo-classicismo. Pode-se 
até concluir que estes pequeno-burgueses apresentam maior potencial ou inclinação para 
uma boa compreensão das obras de vanguarda. Seu esforço para dar o salto quântico, no 
entanto, deverá ser tanto maior.  

O que se vê nas últimas décadas em termos de oportunidade para a fruição de música 
realmente contemporânea, entretanto, são espaço-temporalidades reduzidíssimas, no mais 
freqüentadas por uma pequena elite cultural, entremeada de compositores. Não que tais 

                                                
281 Veja-se a amplitude de alcance da Rede Globo, presente em 99,9 % dos lares brasileiros que contavam 

com um aparelho de TV no final do século XX (cf. Geraldo A. Mello, Muito além do cidadão Kane, 
1994, p. 15), algo que nem mesmo o surgimento da Internet parece ter mudado até o momento. 

282 Noam Chomsky, O que o tio Sam realmente quer, p. 120 (grifo nosso). 
283 Pierre Boulez, A música hoje 2, 1985, p. 47. 
284 Refiro-me a alguns workshops experimentais desenvolvidos entre trabalhadores, com apoio de sindicatos 

em São Paulo, e entre excluídos do “Lixão” de Brasília. 
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audiências sejam irrelevantes – ao contrário são importantíssimas – mas a elas devemos 
acrescentar alternativas mais amplas etária e socialmente285. 

Enfim, cabe-nos reconhecer o jogo capitalista que submete a programação da mídia à 
média, isto é, à mediocridade característica de seu discurso alienante e buscar formas de 
vencê-lo. Longe de me conformar com essa situação, considero imprescindível o esforço 
para lutar contra o “consenso fabricado” pelos meios de comunicação de massa (expressão 
de Chomsky) com o objetivo da manutenção das pseudo-democracias. As teses críticas e 
os conceitos da Escola de Frankfurt, especialmente as do mais radical deles, Adorno, 
tendem a ser hoje encaradas como anacrônicas, especialmente frente ao surgimento de 
novas tecnologias de comunicação. É bem verdade que tais pensadores não puderam 
prever o retorno da interatividade nas novas tecnologias, perdida na passagem do telefone 
ao rádio e à televisão e retomada com a Internet, por exemplo. Estaria, assim, morta a 
“indústria cultural”286? Os fatos econômicos nos levam a crer que, definitivamente, ela está 
mais viva do que nunca. Autores que pregam a atual invalidez do conceito de “indústria 
cultural”287, são facilmente compreendidos em sua ingenuidade oti-mística e por não se 
aperceberem do caráter nitidamente comercial e elitista da web288. O mesmo se nota em 
sua crença pueril na potencial interferência do público em programas do tipo “Intercine” 
ou “BBB”  – onde, de fato, não se decide coisa alguma, muito menos sobre o que 
realmente importa: a qualidade da programação. 

Por mais que se queira, é difícil imaginar que, mantida a atual estruturação social 
capitalista, venham a ocorrer mudanças qualitativas nos meios de comunicação de massa. 
As afinidades ideológicas entre os capitais financeiro, latifundiário e industrial e seus 
porta-vozes, as grandes corporações da mídia, vão muito além da “simpatia” política, 
revelando-se compromissos altamente rentáveis, embora socialmente deploráveis. Tanto é 
que à despeito dos inegáveis avanços sociais promovidos pela política dos governos dos 
trabalhadores na última década, os compromissos assumidos para sua ascensão a partir de 
coalizões partidárias de viés centristas e liberais os impede de romper radicalmente com a 
lógica burguesa da exploração. Ainda assim, nenhum pessimismo pode ser útil frente a 
essa situação. Ao contrário, torna-se a cada dia mais importante o trabalho sobre a 
consciência, representado pela construção de críticas profundas ao modelo ainda 
hegemônico. Para potencializar nossas forças – numerosas, ainda que dispersas – devemos 
fazer emergir a capacidade analítica e a consciência crítica, eficazes antídotos para a 
alienação. 

Tal postura pode garantir a manutenção de uma música viva, dinâmica, em constante 
busca. Ela tem muito a dizer para ressignificar o mundo. Sua vocação, embora muitos não 
percebam, deve ser justamente tornar-se tradição, à medida que veicula um discurso que 
deixa de ser novo conforme coletivos crescentes dele se apercebam. O mesmo ocorreu com 
as obras vanguardistas de épocas passadas, num movimento de aculturação e popularização 
pós-revolucionário. Não sendo o lucro financeiro o seu objetivo, o experimentalismo 

                                                
285 Que tal colocar no seu carro um adesivo que diz: você já ouviu música experimental hoje? 
286 Termo criado para substituir “cultura de massa”, passível de uso ideológico em função de sua 

ambigüidade, podendo significar produção pela massa ou para a massa. A “indústria cultural” claramente 
indica a empresa que visa criar ou empacotar produtos adequados para o consumo pela massa. 

287 Paulo Puterman, Indústria cultural: a agonia de um conceito, pp. 110-111. 
288 Dados do Internet Usage Statistics (Jun/2012) apontam que a taxa de penetração da Internet na população 

mundial é de 34,3% (cf. < http://www.internetworldstats.com/stats.htm>). Como participarão da vida 
virtual – que se tem tornado a cada dia mais importante que a “real” – o “resto” dos habitantes do 
planeta? Voltaremos à questão adiante, na p. 138. 
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encontra menos impedimentos para veicular idéias contrárias ao poder hegemônico, donde 
facilmente se deduz o real motivo para a falta de espaço encontrada na mídia. 

O pessimismo adorniano dirige-se a aporias negativas e insolúveis, embora não 
devamos nos esquecer de sua amargura frente à ignomínia nazista. A ingenuidade otimista, 
por outro lado, nos lança na alienação e anestesia. Prefiro, em busca de algum equilíbrio, 
evidenciar a possibilidade da mediocridade denotativa, resultante da elevação da média, da 
democratização de saberes e sabores. Ainda que ao preço paradoxal – já não mais caro se 
comparado aos benefícios de uma sociedade mais humana – de tornarmos a música 
experimental mais disseminada e apreciada. 

Popular & erudito: rompendo barreiras ideológicas 

Não é difícil afirmar que a música “erudita” – nascida em berço de ouro europeu – 
por definição é elitista, reacionária e burguesa, e que a música “popular” – tão bem 
representada por Caetano e Chico Buarque – é crítica e revolucionária. Até aí, tranquilo. 

Todavia, seguindo essa lógica, como se classificaria a música “sertaneja”  de 
Chitãozinho e Chororó ao lado da produção erudita, experimentalista e crítica de John 
Cage? É plausível classificar a tão conhecida “Eine kleine Nachtmusik” de Mozart − 
manipulada nas propagandas de colônias e sabonetes − como música “erudita” e a 
produção do grupo Uakti, que pesquisa o folclore e constrói experimentalmente seus 
instrumentos e peças, como música “popular”? As contradições se multiplicam, 
evidenciando não se tratarem de exceções a confirmar regras289, mas de deterioração 
conceitual de um dualismo forçado, cego à transversalidade e à complexidade do 
fenômeno musical. 

Está claro que os critérios para uma avaliação ideológica devem ser mais 
objetiváveis – no sentido de se aproximarem dos fatos e fenômenos e se afastarem, em 
busca de alguma imparcialidade, do sujeito observador – e, ao mesmo tempo, mais 
holonômicos e orgânicos – isto é, considerados enquanto fragmentos analíticos à luz das 
totalidades diversas donde são extraídos, sempre submersos na complexa substância social. 

À exceção do solipsista – menos raro do que se imagina –, ao se sentar frente à sua 
prancheta, piano ou computador o compositor deve ter em mente uma série de questões 
fundamentais, dentre as quais a da comunicabilidade da obra a ser criada. Embora os 
artistas apresentem em geral grande simpatia para com as causas sociais, percebe-se neles 
alguma dificuldade em tornar efetivo e levar à práxis o seu discurso político. Parte 
significativa do problema advém da intervenção direta e indireta da classe dominante sobre 
os meios de comunicação de massa, um de seus principais braços públicos (mais 
importante hoje talvez que as polícias e os exércitos).  

Não se pode negar, como afirmamos a pouco290, a censura – lado ativo dos 
gatekeepers dos meios de comunicação de massa – ou sua vocação reificante de 
entretenimento – lado passivo, mas nem por isso menos eficaz, do filtro político-
ideológico. Entretanto, sob pena de abandonar a luta por impotência, havemos de 
reconhecer a existência de alternativas para burlar ou ao menos minimizar a eficácia 
daqueles mecanismos ideológicos típicos do paradigma mecanicista. 

Assim sendo, todo compositor com um mínimo de preocupação social é 
freqüentemente lançado ao problema da comunicabilidade da obra de arte. Sua consciência 

                                                
289 Argumento aliás usado de forma falaciosa pela mídia, para artificialmente valorizar suas emissões. 
290 Neste mesmo capítulo, “Uma questão estético-ideológico-musical”, p. 129. 
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com respeito a tal questão tende a determinar prévia e fundamentalmente a estruturação e 
método de codificação da obra, especialmente seguindo a lógica bouleziana do eixo 
comunicação-redundância291. 

Para melhor entender como alguns criadores musicais têm lidado com tal questão, 
passarei ao estudo de alguns casos bastante interessantes para esta abordagem. 

*** Tomemos por exemplo a obra do compositor Frank Zappa (Estados Unidos 
1940-1993). Sua música apresenta de antemão grande dificuldade classificatória. Não é 
“ligeira”, por suas cáusticas críticas sociais. Sempre que se apresenta sobre estruturas 
harmônicas e formais aparentemente tradicionais, basta um olhar mais acurado para 
desentranhar alguma fina ironia em suas imagens e sentidos292. É pop ou não? É jazz ou 
rock? Paradoxalmente sim e não, tudo e nada. É música limítrofe, experimental, na medida 
em que prova estruturas e campos inexplorados. Embora pouco conhecido até pelos 
próprios fãs, o álbum “The Perfect Stranger” é interpretado por um dos mais respeitados 
grupos de câmara do planeta, o Ensemble Intercontemporain, sob regência de ninguém 
menos do que Pierre Boulez, com quem Zappa desenvolveu importantes diálogos. Essa 
dificuldade de rotulação, note-se, resulta das peripécias zappianas para suplantar as 
tentativas enquadratórias e capitalizantes da indústria cultural. Cabe nesse ponto ressaltar a 
inexistência de fórmulas e receitas prontas293. Nos servem de exemplo sua criatividade, 
inquietude e ousadia. É evidente que um alto preço foi pago: boa parte de sua obra teve que 
ser gravada e distribuída fora dos esquemas comerciais do capital294. Por outro lado, não se 
pode negar a relativa fama e sucesso de sua empreitada. Um compositor brasileiro que 
apresenta postura semelhante à de Zappa é Egberto Gismonti, especialmente no que tange 
à inter-relação entre material popular e experimentalista. Não é acidental o fato de só ter 
encontrado espaço para seus estudos e experimentações fora do país, onde se costuma 
valorizar mais essa abordagem fundada em pesquisas sobre as raízes folclóricas em 
revisitação. 

Outro exemplo, bastante diverso dos antecedentes, pode ser extraído de músicos 
como György Ligeti. Citado no capítulo anterior (pp. 92 e 108), Ligeti é considerado um 
dos maiores compositores da vanguarda experimentalista do século XX. Sua obra, 
extremamente complexa e paradoxalmente detalhista, apela necessariamente para a 
transcendência das categorias racionalistas como único meio de ser apreendida. Embora 
tenha tido duas de suas peças amplamente divulgadas no filme “2001 - Uma Odisséia no 
Espaço” de Stanley Kubrick, atinge evidentemente círculos muito menores. Entretanto, sua 
obra tem alargado as fronteiras de pesquisa da arte musical como a de poucos nesta 
segunda metade do século. Além disso, o caráter crítico de sua música pode operar 
mudanças significativas nesse estrato atingido, pelo menos aos que se dispuserem ao 
esforço interpretativo de apreender seu uso peculiar do código musical. 

Como se pode notar, não obstante a persistência obstinada do arcabouço conceitual 
da tradição racionalista-instrumental a sustentar as velhas estruturas de poder, muito se tem 

                                                
291 Vide p. 128. 
292 Vide, p. ex., a música Lemme take you to the beach (relançada no CD-triplo Läther, Rykodisc USA, 

1996), cujo refrão é o próprio título, e em cuja repetição é variado, sutilmente, para: “let me take you to 
the beach again …”, um comentário bem humorado sobre a excessiva redundância da música pop. 

293 No fundo, o próprio questionar das fórmulas aproxima Zappa de outros grandes nomes do século XX, 
como Cage, Boulez, Koellreutter, Stockhausen e outros. 

294 Um exemplo disso foi o rompimento do contrato de Frank Zappa com a Warner, em virtude do 
descumprimento de acordo por parte da gravadora. Um álbum gravado “ao vivo” foi lançado censurando 
uma das músicas do show, contrariamente às orientações expressas do compositor. 



 134 

feito em prol da mudança, inclusive a partir das considerações interdisciplinares das áreas 
de comunicação, semiótica, sociologia e música. Todavia, Boaventura Santos alerta que, 
em meio à falta de clareza sobre o “paradigma emergente” e as decorrentes dificuldades 
em defendê-lo, “o paradigma dominante, a modernidade, tem um modo próprio, ainda hoje 
hegemónico, de combinar a grandeza do futuro com a sua miniaturização”295, enfatizando a 
mecanicização e tecnologização das pseudo-soluções. Quase vinte anos depois de 
publicadas, essas palavras parecem ainda atuais. 

Quando observamos o mundo por prismas não mais exclusivos e excludentes, isto é, 
quando passamos a entender a multiplicidade de dimensões que se entrecruzam num 
determinado evento, percebemos a inter-relação necessária entre arte, política, economia, 
psicologia, sociologia e dezenas de outras áreas de conhecimento que se preocupam em 
entender fenômenos humanos. Essa transversalidade é que garante − a despeito das 
grandes diferenças identificadas logo no início deste trabalho, quando procurei esboçar um 
conceito de música (p. 16) − a unicidade do fenômeno musical (algo que não se pode 
confundir com sua improvável univocidade), mas jamais poderá apreendê-lo em sua 
totalidade. 

Na estética musical experimentalista identifica-se uma clara inclinação para novas 
concepções de mundo emergentes a partir da crise do paradigma mecanicista. Para adentrar 
um novo paradigma musical, é bastante útil o conhecimento das categorias, métodos e 
parâmetros de criação fundamentados na transcendência das características musicais 
racionalistas, tais como a quadratura, os planos dinâmicos, as frases melódicas previsíveis, 
os padrões harmônico-tonais e as formas lineares temáticas e repetidas ad nauseum – todas 
elas encontradas na música atual dos meios de comunicação de massa. Essa mesma estética 
exige também um reconhecimento de que o ser humano – essencialmente inacabado e 
existencialmente intuitivo – vive realmente por meio da presentificação do passado 
histórico-memorial e do futuro no qual se projeta. Em outros termos, que a história seja 
entendida como a integração atual do que fomos com o desejamos ser. 

Já dizia Chacrinha, em seu mais famoso bordão: “quem não se comunica, se 
trumbica”. Desafortunadamente, as análises aqui realizadas partem de poucos autores 
preocupados com tais questões. E poucos compositores se dispõem a enfrentar seriamente 
perguntas tão simples e profundas como, por exemplo, quem é o público a que me dirijo? 
qual a sua atitude e disposição frente à obra? onde e como – por quais meios – ela se pode 
veicular? E embora não se possa dar respostas definitivas a tais questões, cabe-nos a 
constante reflexão sobre elas. Os ouvintes, por seu lado, detêm sua respectiva 
responsabilidade frente ao problema. Quantas vezes nós ouvintes nos satisfazemos, 
comodamente, com programas televisivos e radiofônicos de baixa qualidade em troca de 
uma ida a um teatro ou concerto? É sempre mais fácil apontar outro culpado ou 
responsável. 

O descaso e a falta de consciência dos artistas e críticos com relação à questão 
crucial da comunicação têm levado a resultados aparentemente opostos, mas que em muito 
se assemelham. Tanto o compositor ultra-hermético-trans-vanguardista quanto o 
redundante-vendido-em-busca-do-sucesso, sem mencionar a crítica dita “especializada”, 
acabam todos por se renderem – em muitos casos sem sequer percebê-lo – à 
trumbicabilidade da música, só stricto sensu, contemporânea. Com a indispensável 
concordância do ouvinte. 

                                                
295 Boaventura de Sousa Santos, Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade, 1995, p. 322. 
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Tal reconhecimento, por sua vez, implica a necessidade de imprimir na obra musical 
uma perspectiva democratizante, histórica, participativa, consciente de seu papel político-
ideológico e transformador. Longe de sugerir qualquer “panfletarismo”, penso caber ao 
músico criar e ao público demandar obras que – dentre outras coisas – apresentem algo de 
efetivamente novo. É esta música, efetivamente, a que denomino quântica.  
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Poslúdio - Todo das Partes	  
 
 
 
 
 
 
 
 

Com a lâmpada da palavra e da discriminação 
 podemos ir além da palavra e da discriminação e entrar no 

caminho da compreensão. 
Sutra Lankavatara 

 



 137 

Após a realização de um percurso transversal aos campos da física quântica, da 
estética musical quântica e da comunicação musical, não poderíamos nos furtar em 
apresentar algumas considerações, a título de conclusão, sobre os entrecruzamentos destas 
áreas e das vertiginosas mudanças desta virada de milênio. Para fazê-lo mais livremente, 
abandono a partir daqui o papel de pesquisador-compositor para assumir o de primeiro 
leitor dos quatro capítulos anteriores. Assim estarei mais livre para correr diversos riscos: o 
de não ser “científico” e imparcial; o de parecer panfletário e otimista, falando até de 
felicidade planetária; o de parecer místico; o de tratar superficial e talvez até levianamente 
alguns campos muito complexos do saber. E você, caro leitor, estará cônscio de que às 
próximas afirmações deve-se aplicar uma atitude questionadora ainda mais severa. 

Estas considerações finais procuram levantar minhas últimas reflexões sobre um 
mundo de extremos: tecnologias avançadíssimas em todas as áreas do saber convivendo 
com regimes desumanos, concentração de renda e poder, crescimento de oligopólios, 
escândalos de corrupção, exploração infantil, escravidão, violência, guerra e por aí vai. 
Numa postura anti-determinística e holonômica, entendo que o papel de cada sujeito nessa 
realidade assume proporções de extrema relevância, constituindo um todo diferente a partir 
da deliberada mutação de suas partes, num ir e vir das microvibrações subatômicas aos 
macrociclos cósmicos em direção a novos horizontes quânticos. 

Se me aventuro por campos perigosos ao explorar o terreno movediço das 
subjetividades, é por contar com uma abertura gerada pelas conclusões inauditas e 
paradoxais dos capítulos anteriores. Deles concluo, um tanto desconfortavelmente devo 
admitir, que muito do que há por construir depende de cada um de nós. 

A não-linearidade do desenvolvimento destas considerações, a soar desordenante e 
reiterativa para os espíritos mais rigorosos, pede a licença da experimentação de novas 
formas de síntese, assim como assume sua necessidade em prol dos objetivos não-tão-
objetiváveis a que me proponho. Assim é que estas considerações dividem-se em três 
pequenas partes.  

A primeira sintetiza as tendências de aproximação oriente-ocidente, inicialmente 
identificadas na introdução (p. 28), procurando mostrar como a cultura pode, 
surpreendentemente, extrair da tecnologia da globalização os meios de solidarizar-se 
planetariamente. Essa é, na minha opinião, a interpretação mais interessante do famoso 
dito: “pensar global e agir local”. 

A segunda, fragmento simbólico-fractal mais representativo de todo esse trabalho, 
procura enfatizar a importância da revalorização da estética a um ponto mais equilibrado 
em relação à lógica e à ética. O leitor mais atento perceberá a influência “triadomaníaca” 
peirceana sobre essa visão de mundo. 

Por fim, permito-me encerrar o livro defendendo o fim do cisma, dos dualismos e das 
dicotomias, em busca de “uma abertura ao 'novo' através da obra de arte” (p. 144), 
contraponto simbólico, de terceiridade e plenitude, a uma realidade diabólica, demasiado 
diabólica296. 

O fim do cisma: globalização ou mundialização? 

Uma das denominações do período em que vivemos é a de era da informática. De 
fato é inegável a penetração dos computadores nas mais diversas áreas, sendo hoje 

                                                
296 No sentido etimológico, diabólico é aquilo que separa (diá + bállo), enquanto o simbólico reúne. Lembra 

Maquiavel, não? 
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inconcebível a vida sem eles. Grande parte dos trabalhos repetitivos, arriscados e danosos 
aos nossos corpos e mentes, tem sido absorvida pela robótica, que faz largo uso dos 
avanços tecnológico-cibernéticos e tem no computador seu ponto principal de sustentação. 

Embora os processos de automação tenham a princípio alarmado a classe 
trabalhadora, hoje vê-se com maior clareza que a substituição do homem pela máquina, 
gerando o desemprego estrutural, não é o problema central da questão. Se por um lado 
ocorre a necessidade de mão-de-obra para suporte ao funcionamento e controle do trabalho 
automatizado, por outro fica ainda mais evidente que todo e qualquer lucro adicional –
 mais-valia – se destina ao proprietário do capital (ou do estado, nas nações pseudo-
socialistas). O problema ideologicamente oculto nesse jogo é este: o da distribuição injusta 
dos valores gerados pelo trabalho. 

Se a distribuição não é justa com respeito ao produto de nosso trabalho, tampouco o 
seria quanto à distribuição de um valor crucial nesta nossa sociedade: a informação. As 
grandes redes de computadores, interconectando diversidades geográficas no nível 
planetário, são hoje canonizadas como aberturas da “era sem barreiras”. Com a Internet,  
dizem-nos, podemos nos comunicar com o mundo todo, realizando um sonho antigo na 
história da humanidade. A grande rede, realmente, carrega essa potencialidade. Hoje 
mesmo, determinados processos são mais rápidos e eficazes se conduzidos através dela. Já 
se anuncia, em função do baixo custo e da alta velocidade, que determinados serviços 
passarão a ser prestados exclusivamente na Internet: a expulsão dos clientes da agências 
bancárias, empurrados aos terminais de auto-atendimento ou para a Internet, parece 
confirmar essa tese. Isto significa que a realidade “virtual” tende a se tornar não apenas 
mais importante que a “real”, mas o caminho exclusivo.  

Se isso não preocupa os mais fascinados com as novas tecnologias, é por que ainda 
não pensaram em alguns fatos básicos. Estimativas de 2012 indicam que pouco mais de um 
terço dos habitantes do planeta estão “plugados” na Internet. Isto é, dois terços da 
população terrestre estão limitados em sua capacidade de comunicação, de acesso à 
informação, de consumo e, o que decorre desses e de outros fatores, de exercer seus 
direitos de cidadão. Da “exclusividade” do acesso passamos diretamente à exclusão das 
maiorias. Quantos seres humanos hoje terão uma linha telefônica e dinheiro para sustentar 
um provedor de acesso, o custo das ligações e de um terminal? Não seria o caso de 
priorizar a abertura de terminais públicos subsidiados (já que se subsidia tanto a 
comunicação privada), em bibliotecas e escolas, como forma de democratizar o acesso a 
todos? Essa defesa talvez em breve não seja tão conflitante com o interesse da elite, caso a 
lógica do consumo passe a exigir que o nicho de proletários também entre nessa onda. Não 
resisto à ironia: se o aparelho televisor convive com a desnutrição, porque não os 
computadores? 

De uma forma ou de outra, por traz do belo rótulo da “globalização” encontra-se um 
processo de concentração econômica e centralização de poder no nível transnacional. 
Chomsky afirma que chamar a esse processo de “globalização” (ou “internacionalização”) 
“é uma maneira elegante de dizer que você exporta empregos para áreas de alta repressão e 
baixos salários − o que reduz as oportunidades de mão-de-obra produtiva em seu país de 
origem (e) é uma forma de aumentar os lucros corporativos”297. Esse autor identifica duas 
conseqüências fundamentais do processo de globalização: 

                                                
297 Noam Chomsky, A minoria próspera e a multidão inquieta, 1996, p. 12. 
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a)  a imposição do neo-liberalismo como modelo global de relações internacionais, 
isto é, um “livre-mercado” onde os recursos gerados transpõem qualquer fronteira 
em direção ao poderio central de uma elite norte-americana e 

b)  a criação de uma “nova era imperial” sob a tutela planetária de um “governo 
mundial de facto” cujos braços ativos são o FMI, o Banco Mundial, o NAFTA, o 
GATT etc.298. 

Ao contrário de um desejável intercâmbio de experiências que nos conduzisse a um 
maior entendimento planetário − como discuti em “Arte e paradigmas” (p. 28) e na direção 
integrativa proposta em Bartók, Cage e outros − ou por mais avanços tecnológicos que 
disponibilize, esse processo de globalização nitidamente econômico traz em seu bojo o 
acirramento das diferenças e da exploração, contrapondo-se frontalmente às perspectivas 
delineadas de instauração de um novo paradigma mais coletivista.  

Os que hoje alertam para esses problemas são rotulados de neo-luditas exatamente 
por aqueles que jogam uma cortina de fumaça sobre uma questão estrategicamente oculta: 
o uso dado às “sobras” resultantes do avanço na automação do trabalho. Não seria mais 
justo que se dividisse esse “lucro” através da garantia de mais horas de lazer ao 
trabalhador? Não poderia esse trabalhador − ganhando mais e trabalhando menos sem tocar 
nos índices de lucratividade do patrão − viver um pouco melhor, podendo até quem sabe 
reservar uma parte de seu tempo e dinheiro para despender com o lazer qualificado da 
fruição de obras de arte? 

É claro, por outro lado, que nem só desvantagens surgiram com esses avanços. A 
arte, em sua natural busca por novos meios e técnicas de comunicação e expressão, 
encontrou na informática uma fonte riquíssima de recursos. Embora os computadores 
tenham sido desenvolvidos com finalidades bélicas e a seguir comerciais, poucos anos 
depois de sua invenção já encontramos artistas utilizando-os – não sem dificuldades de 
acesso – como ferramenta de trabalho. Já em meados da década de 1950 desenvolveu-se a 
criação de obras musicais automáticas, escritas a partir de programas de computador, caso 
da “Suite Illiac” para quarteto de cordas de L. A. Hiller e L. Isaacson299. 

Com a disseminação mundial da cultura computacional, agora fortemente 
disseminada em smartphones de custo relativamente menor, ainda que transversalmente 
indisponível para os estratos mais pobres, a cada dia é mais comum que o músico tenha em 
seu estúdio pessoal um microcomputador, cuja função é controlar outros equipamentos 
eletrônicos como sintetizadores, processadores de efeito, samplers etc., assim como 
capturar, editar ou gerar suas próprias ondas sonoras. Ainda que muitos se assustem com 
isso, similarmente ao ocorrido com o processo de automação de outros trabalhos, é preciso 
entender que essas novas tecnologias não passam de ferramentas que, insisto, não 
funcionam sozinhas. Um não-músico pode se divertir muito num computador multimídia 
ou num estúdio informatizado. No entanto, do diletantismo à produção séria e conseqüente 
vai justamente a distância do estudo, do conhecimento, do saber e não apenas a da técnica. 

A rapidez com que se desenvolveram as novas tecnologias de comunicação, aliadas 
àquele desejo em se aproximar do Oriente − certamente registrado em outros campos além 
da física e da música −, resultaram de um processo diferente da citada globalização, que se 
pode chamar de mundialização. Naisbitt vai chamar a atenção para a “convergência de 
culturas” encontrada nesse fim de século, mostrando que o mútuo interesse entre orientais 

                                                
298 Noam Chomsky, A minoria próspera e a multidão inquieta, 1996, pp. 12-14. 
299 Dominique Bousseur e Jean-Yves Bousseur, Revoluções musicais, 1990, p. 231. 
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e ocidentais está levando à emergência de “comunidades multiculturais”300. Ele cita 
Mahbubani, secretário do Ministério dos Assuntos Externos de Cingapura, que crê no 
surgimento de uma comunidade completamente nova e dinâmica no pacífico, a partir dessa 
convergência: “o verdadeiro sucesso da comunidade do Pacífico virá quando o processo de 
aprendizado [...] se tornar uma via de mão dupla, em vez de uma via de mão única”301. 
Embora deva registrar que a postura ideal, segundo o paradigma holonômico, é a de uma 
reterritorialização que escape dos pré-conceitos regionais, concordo com as teses 
fundamentadas em interações de dupla mão, como a de Mahbubani, cujo livro mais recente 
se intitula, significativamente, “A grande convergência: Asia, Oeste e a lógica de um só 
mundo”. Só dessa forma, por intermédio do diálogo e da integração, se pode ampliar a 
comunidade mundial respeitando as características locais. Assim considerada, a 
mundialização é um processo muito diverso da globalização, se não lhe for oposto. A 
globalização tende a terminar com o cisma Oriente-Ocidente para trocá-lo pelo cisma 
ricos-pobres, muito pior. Ao contrário desse processo, fragmentariamente focado na 
economia, a mundialização instaura-se a partir do campo múltiplo e transversal da cultura, 
ponto de encontro da diversidade sociológica, antropológica, política, psicológica, 
histórica, semiótica etc. Somente por isto é capaz de apreender a sutileza de uma 
transformação qualitativa, de dar um salto quântico em relação ao passado. 

Estão dadas condições históricas e técnicas privilegiadas para a realização de um 
reencontro entre Oriente e Ocidente. Obviamente tais condições em si não são o bastante 
para garantir sua ocorrência. Cabe a cada um de nós, enquanto seres multidimensionais 
paradoxal e organicamente incompletos e inconsistentes, encontrar os caminhos para 
estabelecer novas mundividências por meio das mais diversas áreas de atuação. 

O que me parece digno de conclusão, a partir dessas tendências iniciadas no século 
XX, é que o novo não exclui o velho, assim como um não é, por si mesmo, superior ao 
outro. Nada pior do que dispensar o velho por ser velho e aceitar o novo porque é novo, 
exceto o seu contrário. A perspectiva de integração daquilo que é valioso em ambos parece 
muito bem estabelecida por uma série de pesquisas neo-paradigmáticas, no campo da 
música exemplificadas pelas pesquisas eletroacústicas, que entrelaçando o digital ao 
acústico sobre uma base estética intimamente vinculada às novas idéias aqui apresentadas, 
têm se revelado das mais produtivas em termos de composição na atualidade. Embora um 
grande número de compositores esteja trilhando essa vertente, ainda poucos estão 
conscientes do quanto seus trabalhos são efetivamente quânticos302. 

                                                
300 John Naisbitt, Megatendências, Ásia: Oito tendências asiáticas que estão transformando o mundo, 1997, 

pp. 229-230. 
301 Kishore Mahbubani, The Pacific way in Foreig affairs, citado em John Naisbitt, 1997, pp. 231. 
302 Assim como começa a ocorrer o contrário. Gilberto Gil lançou um disco denominado Quanta onde não se 

encontra nenhum dos novos parâmetros estéticos "quânticos". A isso se pode classificar como 
esteticismo, isto é, apropriação de um termo ou conceito pelo que ele aparenta, não por aquilo que é. 
Outro exemplo, desta vez na Internet: em http://www.quantum-music.com/ encontra-se um site cujas 
obras “quânticas” mais parecem gospel music de baixa qualidade. Evidentemente, uma exploração 
mercadológica do termo que cunhei em 1990. 
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O Salto Quântico de um Elétron chamado Terra 

 
... nos encontramos numa fase de transição paradigmática, entre 
o paradigma da modernidade [...] e um novo paradigma com um 

perfil vagamente descortinável ...303 
 
Momentos de crise, os orientais há muito já o diziam, são momentos de 

oportunidade. Ao tempo em que inúmeras dificuldades e armadilhas se interpõem por 
nossos caminhos, uma enorme quantidade de alternativas surgem como que enviadas pelos 
deuses. 

Na técnica, deparo-me com um arsenal de extrema profusão: computadores 
potentíssimos, sintetizadores com memórias literalmente gigantescas, gravadores digitais 
portáteis e aplicativos complexos em telefones celulares, linguagens padronizadas (MIDI, 
C Sound) e softwares que permitem a edição das mais recônditas e “subatômicas” 
entranhas do som (Max/MSP, PD). O acesso à biblioteca planetária via Internet também 
surgiu a partir de avanços tecnológicos bastante recentes. Tudo isso ao custo de menos de 
uma década ou duas de trabalho num país terceiro-mundista como o nosso304. Essa 
abertura, como já afirmei, tem facilitado enormemente as pesquisas naquele campo menos 
explorado de toda a história da música: o timbre. 

No campo da estética, por sua vez, se encontramos os citados conflitos político-
ideológicos, temos um momento onde as alternativas são extremamente ricas: a poética 
musical do futuro pode beber nas fontes conceituais do aleatorismo, campo sonoro, 
gestaltismo, sinérese etc. Invertendo-se a lógica da crise, podemos encarar o momento de 
instauração de um novo paradigma como um desafio interessantíssimo, no qual se abre a 
possibilidade de contribuir decisivamente para a construção de uma nova visão de mundo, 
de uma holomúsica que facilite a vivência de estados alterados de consciência, 
transcendentes, ecosóficos. 

Reforça-se hoje, frente a essa realidade, o papel do artista como um cientista, um 
pesquisador, um experimentador. Se a “ciência”, na acepção rígida e retrógrada do 
mecanicismo, cai do pedestal da “neutralidade” e da verdade “absoluta” em direção a um 
lugar mais equilibrado na sociedade holonômica, a arte começa a retomar a posição da qual 
jamais deveria ter saído: a de propiciar ao homem a experiência catártica da percepção do 
“belo” e do “sublime”, agora calcados não mais nos objetos ou nos sujeitos, mas em suas 
inter-relações processuais, dinâmicas e paradoxais. Essa aproximação entre arte e ciência 
pode permitir um equilíbrio integrado entre as forças intelectivas e psico-afetivas de um 
novo ser humano masculino e feminino, bonito e feio, ativo e meditativo, imanente e 
transcendente, holonômico e siner-ético. 

Esse novo ser humano preocupa-se com a integração de suas dimensões endógenas − 
a tríplice raiz ontoantropológica: inteligibilidade, afetividade e vontade −, sócio-culturais − 
a relação intrasubjetiva, intersubjetiva e sócio-política − e exógenas − a relação com sua 
própria espécie, com as outras espécies e com os ambientes que a todos nos acolhem. Essas 
três tríplices dimensões, por sua vez, encontram suas realidades no tempo, ponto de 
convergência em que o ser menos se distingue da natureza. Se inexiste a possibilidade de 

                                                
303 Boaventura de Sousa Santos, Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade, 1995, p. 34. 
304 Não é preciso lembrar que essa alternativa era totalmente inviável em qualquer lugar do mundo na época 

de Varèse, assim como no Brasil de duas décadas atrás. 
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voltar ao tempo em que, fundidos à natureza, os seres humanos relacionavam-se 
miticamente com a realidade, abre-se um caminho plausível para que, mística e 
holonomicamente, integremo-nos de forma orgânica ao seio de um planeta mais saudável e 
feliz. Para tanto, necessário será que acumulemos e bem utilizemos as energias suficientes 
para esse salto quântico planetário. 

Além-horizonte: símbolo do mundo quântico 

 
A essência das coisas se revela pela expressão do símbolo, 

expressão que, oriunda do ‘mistério do horizonte’, reintegra a 
origem com o originado, o todo com a parte, 

 o infinito com o finito.305 
Fernando Bastos 

 
Uma das maiores dificuldades do ser humano hoje tem sido a de enxergar os seus 

problemas sob uma perspectiva global, sistêmica, integrada. Simultânea e paradoxalmente 
esse mesmo ser humano prefere esperar que alguma entidade “superior” – seja a 
comunidade (como se não fizesse parte dela), o governo (como se não fosse por ele 
legitimado) ou os seus deuses (como se não pudesse ser um deles ou parte deles) – resolva 
os seus problemas. Tal condição mantém a dinâmica social num círculo vicioso de difícil 
interrupção ou reversão. A superação desse obstáculo depende potencialmente da mudança 
de atitude pragmática, mental e espiritual de cada uma das pseudo-individualidades deste 
grande organismo chamado humanidade. E só dele, por ter sido o maior, ou melhor, o 
único responsável pelo ultrajante e perigoso desequilíbrio sob o qual se encontra o planeta. 

Quanto mais avançamos e nos aprofundamos no conhecimento contemporâneo – seja 
na física, na filosofia, na arte ou em outra área qualquer – mais se evidencia a importância 
de transcender os estreitos limites do pensamento mecanicista, empirista, positivista, 
reducionista, racionalista. Desse processo de conscientização e das decorrentes mudanças 
comportamentais do ser humano, depende o futuro do planeta – e mesmo se deixaremos 
um às próximas gerações.  

Ainda que se duvide da transposição direta dos conceitos deduzidos a partir da 
realidade quântica – aqui genericamente mostrados no capítulo II – para a construção de 
um modelo de mundo mais abrangente, ninguém em sã consciência − a menos que receba 
vantagens a partir dessa situação, o que já o impede de ser classificado como “são” − é 
capaz de ser conivente com a doença, miséria, violência, degeneração, corrupção, guerra e 
morte. Especialmente levando em consideração a existência real e potencial de fontes e 
recursos para solução da maior parte dos problemas atuais.  

Com isto, se adivinho o que alguns podem pensar, me refiro sim a um crítico estado 
de insanidade daqueles que detêm qualquer tipo de poder – seja político, econômico, 
religioso, social, familiar ou qualquer outro – e não percebem a rota suicida que traçam a 
cada ato cotidiano, para si e para a própria humanidade. É exatamente a visão do 
“horizonte objetivo e diabólico ou aquém-horizonte, onde o homem se anula ou se coisifica 
pelo processo ‘diabólico’ de separar, diabállein”, de que nos fala Bastos306. 

                                                
305 Fernando Bastos, Mito e filosofia: Eudoro de Sousa e a complementariedade do horizonte (sobre uma 

ontoantropologia), 1992, p. 33. 
306 Idem, p. 35. 
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Os mecanismos psicológicos de abrandamento ou supressão de nossa 
responsabilidade frente a tais macro-problemas, que utilizamos cotidianamente, são ao 
mesmo tempo fundamentais e alienantes. Fundamentais pois, como qualquer anestésico, 
abrandam a dor de uma chaga profunda de forma a nos permitir suportá-la. Entretanto, 
sabemos que os remédios paliativos devem ser ministrados conjuntamente ao combate às 
causas diretas da doença. A alienação a que somos levados por aqueles mecanismos 
paliativos é também responsável pela manutenção de nosso status de acomodação. Nesse 
caso, o organismo anestesiado não sente dor. Mas corre o risco, maior com o passar do 
tempo, de perecer.  

É esse o risco por que passa nosso planeta hoje, se não se abrir à 
complementariedade dos “além-horizontes”, dos “horizontes profundos” ou “quânticos”, 
como os denomina um dos maiores pensadores de língua portuguesa, Eudoro de Sousa307. 
Similarmente às ordens implicada (folded) e desdobrada (unfolded) de Bohm (vide p. 57), 
uma diretamente interconectada à outra, o processo de conscientização de cada ser passa, 
necessariamente, pela transcendência das oposições dicotômicas. 

O simples despertar desse estado de inconsciência traria, então, a solução da crise? 
Não necessariamente. É um grande passo, como já foi sugerido, adquirir uma melhor 
percepção da realidade – nos contextualizarmos – e assumir uma atitude crítica frente a ela. 
Pode-se dizer que é como se tivéssemos finalmente conseguido sonhar com um mundo 
novo. Entretanto, somos de uma pequenez assustadora em relação a esse grande sonho. 
Suas dimensões possíveis distanciam-se enormemente de nossa capacidade individual de 
realização. E aqui, novamente, surge o risco da alienação pela sensação de impotência. 
Alhear-se, transferir ao outro a responsabilidade, é hoje uma forma (cada vez menos lenta) 
de suicídio. 

Como já afirmei desde o princípio deste livro, encontra-se fora de minhas pretensões 
apresentar soluções a questões tão sérias e profundas. Especialmente porque numa 
realidade dinâmica e constantemente sob processo de mutação, as propostas cristalizadas 
perdem rapidamente sua condição de validade. Entretanto, permito-me apontar alguns 
caminhos, como a prática das pequenas coisas, de pequenas mudanças, como método de 
transcendência do abismo existente entre teoria e prática. Alguns dirão: mas isto é óbvio! 
Com o que devo plenamente concordar. Mas quantos de nós têm buscado mudar a si 
próprio e não ao outro? Quantos têm cotidianamente praticado essa “obviedade”? Quantos 
têm efetivamente contribuído para a construção de relações mais humanas, harmoniosas, 
respeitosas, ecológicas e democráticas em nossa família, em nossa escola, em nosso 
trabalho, nossa comunidade? Quantos de nós tem dado uma chance ao “novo”, 
considerando a fruição de uma obra de arte como uma ponte para novas formas de 
percepção e consciência? 

A solução desse grande problema coletivo – planetário, ainda que de 
responsabilidade de apenas uma das milhares de espécies terráqueas, a humana – passa 
pelo cultivo de uma postura comprometida com aquele “novo” conseqüente e desalienante. 
Postura difícil, carente de constante cuidado e atenção, até que se erga sobre os limites do 
ultra-passado. E não será o fim pois, antes disso, o novo “novo” lhe exigirá revisão, num 
processo paradoxal e infindável de aprimoramento onto-sêmio-antropológico. 

Ação e contemplação, práxis e theoría, se complementam na reflexão ativa e 
transformadora, simultânea e sucessivamente, da realidade. Seja ela caótica e tenebrosa o 
quanto possa parecer. Sejamos nós mínimas células do organismo social ou partículas 

                                                
307 Em Horizonte e complementariedade, pp. 131-132. 
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subatômicas de um universo inapreensível pela razão. Só a razão semiótico-hermenêutica, 
transracionalidade geradora de um “espaço reflexivo” propriamente estético-ético-lógico, 
pode permitir a geração de uma abertura ao “novo” através da obra de arte308. 

Em meio a um clima de crise, apontar horizontes favoráveis pode parecer um 
excesso otimista. No entanto, por tudo o que foi até aqui dito, ressalto a importância de 
uma postura pragmaticista e razoabilista frente aos obstáculos ainda por superar. Àqueles 
que vêem como apenas um clichê a afirmação de que a fé move montanhas, que 
subestimam a eficácia de práticas transcendentais − como a experiência estética ou a 
meditação −, lembro as comprovações da física no que diz respeito às conexões não-locais 
e ao poder das energias extremamente “concretas” movimentadas pela mente. A pior 
ideologia é aquela que nos leva à passividade e à estagnação. Na perspectiva quântica – 
isto é, baseada no acúmulo de energia até a quant-idade onde-quando o salto será 
inevitável – cada ato fraterno e solidário contribui para semear, seminar, semiotizar uma 
nova realidade de harmonia ecosófica. 

E que os deuses, que em minha opinião cada um de nós pode Ser, nos protejam309. 
 

Quem não espera o inesperado não o achará; 
que esse é inexplorável e inacessível. 

Heráclito (fragmento 18) 
 

                                                
308 Espaço esse que “será, então, o de um processo metateórico e metalingüístico, que deverá superar a 

definição conceitual e categorial (a metafísica), através de uma reflexão que, por sua vez, deverá superar a 
ela mesma por uma interrogação que repense a obra de arte no seu próprio horizonte estético”, Fernando 
Bastos, Crise da razão, desconstrução, tecnologia e falência da estética, 1997, p. 10. 

309 “... só há uma saída: reinventar o futuro, abrir um novo horizonte de possibilidades, cartografado por 
alternativas radicais às que deixaram de o ser”, Boaventura de Sousa Santos, Pela mão de Alice: o social 
e o político na pós-modernidade, p. 322. 
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