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RESUMO 

Dentre os mais diversos discursos sobre as práticas de música na civilização 

ocidental, o que se construiu em torno do fenômeno do virtuosismo mostrou-se 

significativamente presente em vários momentos da história dessa arte. Os discursos que vão 

ao encontro e, em contrapartida, os discursos que vão de encontro à presença do virtuosismo 

na música nos mostram que esta presença, além de real, tem o poder de moldar a sociedade na 

qual se inserem. A pesquisa que empreendemos teve como base teórico-analítica a Análise de 

Discurso de Linha Francesa, através das categorias desenvolvidas por Michel Foucault nos 

diversos estudos que realizou ao longo de sua trajetória investigativa das ciências humanas, 

tais como saber-poder, verdade-poder, resistência e estratégia. Este conjunto de conceitos nos 

permitiu compreender como a questão do virtuosismo na música se constituiu num objeto de 

discurso nos ditos e escritos sobre música de Mário de Andrade, materializados no conjunto 

de suas “Obras Completas”. A pesquisa nos possibilitou observar que a discursividade 

marioandradina sobre o virtuosismo na música possuía uma relação com sua militância nos 

movimentos nacionalista e modernista brasileiros e que, ao mesmo tempo, essa discursividade 

se constituiu num dos elementos de resistência à prática de música europeia vigente no 

cenário brasileiro e numa estratégia de luta na construção de uma cultura musical de caráter 

nacional genuinamente brasileiro. 

 

Palavras-chave: discurso; música; virtuosismo; Mário de Andrade. 



 

ABSTRACT 

Taking into account the most diverse discourses about musical practices in Western 

civilization, it can be seen that what was built up around the phenomenon of virtuosity was 

significantly present at several moments in the history of this art. The discourses for, and even 

those against, the presence of virtuosity in music show that, besides being real, this presence 

has the power to shape the society in which it operates. This research rests its theoretical and 

analytical basis on the French concepts of Discourse Analysis, through the categories 

developed by Michel Foucault in many studies conducted throughout his investigative 

journey of the human sciences, such as: power-knowledge, truth-power, resistance and 

strategy. These sets of concepts allowed us to understand how the issue of virtuosity in music 

constituted a subject of discourse in Mário de Andrade’s speeches and writings about music, 

materialized in his "Complete Works". This research made it possible to observe that Mario 

de Andrade’s discursivity about virtuosity in music had a relationship with his militancy in 

Brazilian nationalist and modernist movements. At the same time, his discourse turned to be 

one of the elements of resistance to the European music practice prevailing in Brazilian 

scenery as well as a struggle strategy to build up a musical culture of genuinely Brazilian 

national character. 

Keywords: discourse; music; virtuosity; Mário de Andrade.  
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[…] explorar os oceanos da música e conhecê-los 

melhor, para neles encontrar ainda mais alegria.  

(MASSIN; MASSIN, 1997, p. xvii) 

o longo de sua existência o homem produziu música com as mais diversas 

finalidades. Ao lado do fazer musical, este mesmo homem construiu todo 

um discurso que objetivava principalmente apreender, compreender e 

disciplinar os diversos aspectos desta arte. 

Pode soar como lugar comum falar sobre a necessidade e importância de conhecer a 

arte musical em toda sua dimensão. Entretanto, dada à sua forte presença em todas as culturas 

ao longo da história e à imbricação desta arte com os mais diversos aspectos que envolvem o 

ser humano, do biológico ao espiritual, esta ação não pode nem deve ser desprezada. 

Alguns fenômenos musicais foram tão marcantes que causaram forte impacto social, 

influenciando a cultura de uma época. Este é o caso do virtuosismo, que, em música, está 

ligado ao alto grau de excelência técnica no fazer musical, tanto em seu plano de criação 

como no de execução-interpretação. Este fenômeno, tão presente na história da música 

ocidental, desde seus mais remotos registros, foi, em vários momentos, capaz de moldar não 

só a prática de música, mas, principalmente, a forma como toda uma sociedade consumia a 

música, fazendo-se presente até em seus processos educacionais. Ao lado desse fenômeno, 

todo um falar sobre o músico virtuoso ou virtuose e sobre a virtuosidade ou virtuosismo foi se 

desenvolvendo. Portanto, estudar este discurso, tão inerente à música, é conhecer não somente 

os saberes e as “verdades” que o homem produziu sobre o virtuosismo e sobre a relação deste 

com a arte musical, é, sobretudo, compreender como através do virtuosismo na música não só 

os atores principais envolvidos diretamente no processo de produção musical, mas o próprio 

homem, tomado em uma maior dimensão, subjetivou-se e delineou suas mais diversas 

identidades. 

Se o fenômeno do virtuosismo na música se fez presente em diversas culturas e em 

vários momentos da história humana ao ponto de se desenvolver uma discursividade sobre 

 A
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ele, no Brasil não foi diferente. Nos primeiros escritos sobre história da música em nosso país, 

já detectamos sua presença. Entretanto, foi nos escritos de Mário de Andrade (MA) que 

encontramos materializada, de forma significativa, toda uma discursividade sobre o 

virtuosismo. 

Vale aqui relatarmos que nossa curiosidade/necessidade foi disparada quase que por 

acaso. Durante uma pesquisa sobre música brasileira, através da releitura de um dos escritos 

dele, nos deparamos com o seguinte enunciado: “Não se ensina música no Brasil, vende-se 

virtuosidade” (ANDRADE, [1965] 1975, p. 238). O texto era um discurso proferido em 1935 

como uma “oração de paraninfo” para os formandos do Conservatório Dramático e Musical 

de São Paulo (CDMSP). Sem querermos estabelecer, por ora, uma análise deste importante 

texto, faz-se relevante registrar que o tratamento dado, ao longo do mesmo, sobre o 

virtuosismo na música, era muito além do comum encontrado em tantos outros textos sobre 

música. Havia algo de crítico, havia algo de educativo no tom das palavras de MA, mas havia, 

principalmente, algo que soava ao mesmo tempo como uma resistência e uma estratégia.  

Que tratamento era este dado por MA à questão do virtuosismo? Seria apenas 

circunstancial, isto é, circunscrito àquela solenidade de formatura? Se, como dizem Booth, 

Colomb e Williams, “[…] a pesquisa oferece o prazer de resolver um enigma, a satisfação de 

descobrir algo novo, algo que ninguém mais conhece, contribuindo, no final, para o 

enriquecimento do conhecimento humano” (2005, p. 3), aquele enunciado, dito por MA, 

considerado por muitos como o “pai do nacionalismo musical brasileiro” ao mesmo tempo 

que também era considerado o “papa do modernismo brasileiro”, nos motivou a pesquisar 

sobre o tratamento que ele deu a este fenômeno em seus escritos sobre música, principalmente 

naqueles que foram reunidos sob o projeto geral de suas “Obras Completas”, não só pela 

abrangência dessa obra, mas principalmente pela circulação dela em nosso meio cultural e, 

significativamente, em nosso meio educacional. 

Compreendendo que existe uma estreita ligação entre discurso e cultura, Lucena 

afirma que 

é por meio do discurso que a memória social é construída e cristalizada 

estando, pois ligada a fatores sociais e históricos que vão perpetuá-la através 

de acontecimentos históricos numa dada comunidade. O que faz a memória 

coletiva se manter e repassar para outras gerações são os elementos 

operadores da memória social tais como livros, imagens, filmes, arquitetura: 

a cultura. Operadores estes resgatadores de valores, discursos, mitos, crenças 

que se arquivam no saber cognitivo de sua comunidade e representa a 

condensação de uma prática social (2006, p. 130). 
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Partilhando dessa mesma compreensão, ao observamos que nos escritos sobre música 

de MA havia a presença de um discurso sobre o virtuosismo, que o seu dizer sobre a 

virtuosidade ia muito além de um simples registro desse fenômeno na música brasileira de sua 

época e que o uso das palavras correlatas – virtuose e virtuoso era mais do que uma simples 

adjetivação para a exímia habilidade no fazer musical, seja do compositor seja do executante-

intérprete, despertou-nos, então, a curiosidade de compreender o porquê do resgate desse 

discurso. Dada à posição de MA no cenário cultural brasileiro e sua militância nos 

movimentos modernista e nacionalista brasileiros, ocorreu-nos a seguinte questão: Que 

relações poderiam ser estabelecidas entre essa discursividade sobre o virtuosismo e a 

militância de Mário de Andrade nos movimentos modernista e nacionalista brasileiros?  

Para respondermos essa questão, lançamos mão da Análise de Discurso de linha 

francesa (AD), principalmente como concebida por Michel Foucault. As ferramentas e 

categorias de análise por ele construídas, ao longo de seu processo investigativo, e que deram 

uma enorme contribuição para a ciência da interpretação da segunda metade do século XX, 

mostraram-se adequadas para uma “leitura” dos discursos sobre o “virtuosismo” 

materializados nos escritos sobre música de MA. A partir dessa análise poderemos 

compreender as “verdades” que ele produziu em torno desse fenômeno, os “sentidos” que dali 

emanaram, as resistências e as estratégias que ele estabeleceu em sua empreitada construtiva 

de um perfil próprio às artes e à cultura brasileira, e em particular, à música, e, por fim, as 

relações de saber e poder que permearam todo esse processo.  

Colocado esse prisma, pelo qual observamos nosso corpus, levantamos as seguintes 

hipóteses: a) O discurso sobre o virtuosismo proferido por MA em seus escritos sobre música 

foi uma forma de “resistência” à cultura de caráter europeia que dominava o cenário musical 

brasileiro. b) Os posicionamentos de MA sobre as questões do virtuosismo fizeram parte da 

estratégia de construção de uma cultura musical genuinamente brasileira. c) Seus escritos 

sobre o virtuosismo foi um “jogo de verdade” que constituiu efeitos de sentido no processo de 

formação da música e do músico brasileiro. 

Assim, nossa pesquisa se propõe a analisar o discurso sobre o virtuosismo nos 

escritos sobre música de MA. Mais especificamente em: a) Compreender as imbricações entre 

o discurso de MA sobre o virtuosismo na música e sua militância nos movimentos 

nacionalista e modernista musical brasileiro. b) Analisar as “verdades” inerentes ao discurso 

sobre o virtuosismo nos escritos sobre música de MA e os “efeitos de sentido” por elas 

produzidos no processo de formação da música e do músico brasileiro.  
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Excetuando-se esta introdução e as considerações finais, o trabalho que ora 

empreendemos está organizado em três momentos:  

No primeiro, “Iluminações teóricas da Análise de Discurso nos caminhos da 

pesquisa”, percorremos os postulados da AD de linha francesa que serviram de ferramentas 

para a análise de nosso corpus; com enfoque nas contribuições de Michel Foucault, 

principalmente naquelas que subsidiam a compreensão das relações entre poder e saber, das 

“produções de verdades”, dos sujeitos com suas estratégias e resistências.  

No segundo, “Música – uma arte que se modela entre práticas e discursos”, 

estabelecemos uma reflexão sobre a prática de música em si e a prática discursiva que lhe 

vem em anexo. Procuramos mostrar, a partir dessa relação, como os sujeitos partícipes do 

universo musical se delineiam e estabelecem “jogos de poder” que resultam em “jogos de 

verdades” e saberes distintos sobre música. Além dessa reflexão, colocamos em tela a 

discussão sobre o virtuosismo na música, na qual mostramos que este fenômeno esteve 

sempre presente na história da música, porém em constante metamorfose, posto que é uma 

construção histórico-ideológico-social. 

No terceiro, “O virtuosismo nos escritos sobre música de Mário de Andrade: um 

olhar discursivo”, concentramos nossas análises, através das quais mostramos como o dizer 

sobre o virtuosismo na música, materializado por MA em seus escritos, foi mais do que 

simples registro histórico, configurou-se em “objeto” discursivo. 

Ao final dessa pesquisa, esperamos ter contribuído para a compreensão de como o 

discurso marioandradino sobre o virtuosismo na música, com seus “jogos de verdade”, com 

suas estratégias e resistências, contribuiu para a construção de uma cultura musical 

genuinamente brasileira.  

Pensamos, ainda, poder trazer para a academia um novo olhar sobre o ensino da 

música, perseguindo o que MA nos iluminou no sentido de uma construção da formação dos 

músicos: o de se ensinar música e não vender virtuosidade no Brasil, o de se pensar na 

formação do músico e não o de formar instrumentistas. Assim, compreenderemos ter 

alcançado nosso maior objetivo enquanto pesquisador-professor. 



2 ILUMINAÇÕES TEÓRICAS DA ANÁLISE DE 
DISCURSO NOS CAMINHOS DA PESQUISA



Discurso Poder Saber Vontade de Verdade Dispositivo Resistência Estratégia Discurso DiDiDiD scscscscururrursosososos  P PPPodododododdererererererer S S SS SS SSababababbababbererererere  V V V VV VVonononononontatatatatataddedede dde e VeVerdrdrdadadadadadaddda e e e ee ee DiDiDiDiDiDDD sssss
sistência Estratégia Discurso Poder Saber PoPooPoPodedededed r r rr SaSaSaSabebebebebeberr r r r rrr VoVoVoVVoVoVoVontntntttadadadadadaade e e e dedededeeee V V V VV VVererererdadaded  DDDisispopopoposisititit vovovovovovovovovoo R RRR R RRRRReseseseseses
stratégia Discurso Poder Saber Vontade VoVoVoVVontntntttadadadde e e dedededededeed  V V V V V VVVerererererereere dadadadaddaad dededee DDiisi pop siititivovovov  RR RResesesesesisisisisstêtêtêtêtêêncncncncncncnccciaiaiaiaiaiaiaiia      EEEEE
iscurso Poder Saber Vontade de Verdade dededed  V V VVerererdadadaaddedededededdedde DD D D Disisisisisspopoposisititit vovo R Resisstêtêêncncn iaiaiia EE EEEstststststrararararaatététététététéégigigigigigiig a aa a DDDDDD
er Saber Vontade de Verdade Dispositivo DiDiDiD spspspspspspspspppososososososititititititititittiivivivivivivivvo o oooo ReReRR sisiiststênênciciaa EsEsE trtratatatatégégégiaiai D DDDDisisisiscucucuucursrsrsrssrrso o o ooooo PoPoPoPoPoPoP dededed
ntade de Verdade Dispositivo Resistência ReReReResisisisisisisisiisiststststststtstts êênênênênênênncicicicia a a EsEstrtratatégégiaia DD Disiscucursrsrso o o PoPoPoP deded r r r  SSSSSSababaababbererererererrr V VVV V Voooo

erdade Dispositivo Resistência Estratégia EsEsEsstrtrtrtrratatatatattatégééégégégégéé iiiaiaa DDDisisiscucursrso o PoPodeded r rr SaSabebebeer r r rr VoVoVoVoV ntntnttadadaddadda e e e e e e e e dddeddedededede V V VV V eeeee
positivo Resistência Estratégia Discurso DiDiDiDD scscscururururrssososososossso PPododerre  S Sababerer VVono taadedee dd ddde e e VeVeVeVeerdrdrdrdrddadadadadddddadda e e e e eee DiDiDiDiDiDiiD ssssss
sistência Estratégia Discurso Poder Saber PoPoPoPoodedededer r r rrr SaSaSaSaSaaSaSabebbebbb r VoVontntadade ee dedde VVVerrdad dede  DiDiD spsps osososssssititititittttttivivivivivivvivo o o o oooo ReReReReReReReR sss

Estratégia Discurso Poder Saber Vontade VoVoVoVoontntnntntntttadadadadadadadaadeee e e ee dedddedede VVVVererdaadadee DDDisispoposisitittivoov      ReReReR sisiiistststttttêêênênênênênênênê cicicicicicia a a aaa EEEEE
Discurso Poder Saber Vontade de Verdade dedededededede V V V V V V Vererererererree dadadadadad dededededed  D DDissi ppoosis titiivov  Resesisisi têtêncnciaiai    EsEsEsEsEsEssstrtrrrrratatatatatatatattégégégégégégégégiaiaiaiaiaiaia D D DDDD

er Saber Vontade de Verdade Dispositivo DDiDiDDiDiDiispspspspspspspspspooosososososositititititivivivivivvo o o oo ReReR siisttênêncicia a Estrtratattégégé iaiaa D DDisisissscucucucuucuurrsrsrsrsrrssr oo o ooo PoPoPoPoPPodededdde
ntade de Verdade Dispositivo Resistência ReReReReReReReR sisisisisisiiisiststststststtênênênênênênnênê cicicicicia a a a a EsEEsEsEE trtratégégiai  DDiscursrso o o PoPoPodededer r r r SaSaSaSaSaSaSaaabebebbebebb r r r r VoVoVoVVonnn

erdade Dispositivo Resistência Estratégia EsEsEsEsEsEsEsstrtrtrtrtrtrtraaaatatatataata égégégégégiaiaiaiaiaaaia D D DDD Disisisiscucucuc rsrsr o o PoPodeer r SaSaS bebeer r r VoVoVontntntntntttaadaadadadadadde ee e ee dedededde V VVVeeee
Discurso Poder Saber Vontade de Verdade Dispositivo Resistência Estratégia Discurso VVeV rdadddeee spspsppsspooossssssiiiittttti ivvvvvo ooo o RRRReReReesisiissts êênênncicia a EEssstttrrratatattégégégégiiiiaaaaaa DDDisssscucuuursrsr o DiDiDiiDiDiscscscs uuuuuururururu sososoos  P PPP P PPododododododdoo erererererr S SS S abababababbbberererererrererr VV V V V V onontatadedede d ddde e ee e e e  VVVVeVeVeVeVeVeVerdrdrdadadadadeeee DiDDiDisssVVVVVVVVVeVeeVV rdrdrdadadade e e DiDiDiD sss
Poder Saber Vontade de Verdade Dispositivo Resistência Estratégia Discurso Poder Saber DDDiiisiiissssiiii popopopoosisisisis tititititititit vovovovovovovovovvvo R RRR R RRRRReessssesesssisiisisisisii ttêttêtttêêêt nncncncncncncnccccciaiaiaiaiaiaiaaa EE EE E E Eststsstststrrarararatéttétététéétééégigigiggg a a a a a DiDiiDiDDDD scscscscururururuursosossooososooss  PP PPPP Pododddddododdoderrrrrrerereererrer S S S SS SSS SSSSSSSSababbababbabababbbaberererrererrrerereee  
Vontade de Verdade Dispositivo Reeeeesessesseesssisisisistêtêtêtêênccnccnccciaiaiaiaiaiaiaiaiii E EEEEEststststststrrrarararaaattététéétététééétégigigiggggiiaaaa a DiDiDiiDiiisscscscscurururrurrrsososoooossoo P PP PPP  odododdodooo ererererere S SSS SSabababababerererrre  V V VVVVVVonononno tataataatadedededeedede dddd dd  ddeeeee e 
Verdade Dispositivo Resistência EEsEsEssEEssEEEssttttrrtrtrrrrraaaatattttataaatttattttégégégégégéégéégégiiaiaaaa DDDDD DDDDisiisisiissssccccuccuuucursrsrsssrso o o oo PPoPoPodededeeded rrr r SaSaSaSaSSabebebeber r rr VoVoVoVoVVoooonntntntnttadadddaaa e e eee dedeeeedede  VVVV VVVererererrdddadadadaaaad dddddedddededededddddd  
Dispositivo Resistência Estratégia DDDDDDDDDDDiisissssccccucucuursrsrssoo oo PPoPoPoPoPoPoPooooP dedededder r rrr SaSaSaSabebebebbbb r rr r VoVoVoVoVontntntntadaddaddde e eee ddeddedddede VVVVVVVVVVeerererre dadadadadaddadeeeeddd  DD DDD DD isssisiiissspoppppooooppopp ssisiiisisisiss titittiittitiiitivovovovovoo 
Resistência Estratégia Discurso Poddedddeder rrrr SSaSaSaSaSSSSSSSaS bebebebeeb r rrrrr VoVoVooVoV ntntnttaadadaddee eeeee dedededdededeeeed  VVV VVVVVVVVVVVVerererereereeeeererereeeeerrerrdadadadadadadadadadadadadaddadadadadadadadadadadadadaaaaadaaaadadadadadaaaaaaaaddddadededededededededddddeddedededededdddededeededededeedddedededddeededededededeedddeddedddedde DDDDD DDDD DDDDD DD DDDDDDDDDDDisssississiiisiissssiiiisispopopopopopoopppopopooppoooppppppp iisisisisisisisisisissisisisisisisisisisss tititititititititiiitititititittittivvovooovoovovvovvvvovvoovovoovooo R R R RRRReessee iiisiisisisiistêtêtêêêêêêtêêtt nnncncccccnncncnnncncciaiaiaiaiaiaaaiiiiiii  
Estratégia Discurso Poder Saber VVoVoVVoV ntnnnttntntntadadadadadadadadade e ee deddedede VV V VVVVVeereerdadadadadeddedededeeded  D D DDDDD Disisisisisisisisisssssssspopppopppopooooopopopoooooopopooooopopoppoppopopoooopopopopooopopoppoppp sssssisisisisisisiisiiiiiiiiiiiiiiiiititititititititititititititititititiitititititititiiiittittitiittittititttttttttttititttttiiitt vvvvvvvvovooovvvovvvvvovovvvvvvvvvovo R RRRRR R RRRReeessesesseeseessisiisisisisisisisii têtêtêêêêtêtêêtêtêtêtttttt ncncncnncccncncnncnccccnnn iaiaiaiaiaiaaaiaiaaiaiaiaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaa EEEEEEEE EE   Esttststssstrararararaaaratétététtétéééggigiiigiigiggggggg aa aaaaa 
Discurso Poder Saber Vontade de VVVeVeVeVeVerrrdrdrddrrrrrdadadadda eee DDiiDiiD spspspsppsppososoosssssssoo itititititititttti ivivivivivvivvvvvo o ooo o ReReReReReReRRReReRReReReRRRReeReesssisisisisisiisisisisisisisisissiisisisiiisisisiisisiisisisisiisiiissiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiissiiiiissssssssststststttttttsttststssstssttstssssstttsstststêênêênênênêêêê ciicicic a a a EsEsEsEssEsE trtrtrttrtratatattatatatatatatégégégégégggggégéggégéééégéé iaiaiaiaiaaaaaiaiaiaiaaiaaiaiaiaiaaaaaiaaaaaa D DD D DD D D DDD D D D DD DD D DDDDissississsisscucucucuuccucc rsrsrsrsrso o ooo
Poder Saber Vontade de Verdade Dispositivo Resistência Estratégia Discurso Poder Saber DDisisisisssisispopopppppopopop siisiitititivovvovooovo RRRR RReseesisisistttêêêêtttttêêncncnnn iaiaiaia EEEEEEEsssstttttttstttttttttttrarrrrrrrrrrraraaaaarrrrararaarrrrrrrrrrrrrrrr tttététététététtttttttéttttéégigigigigiiigigiigigigigiggg aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa DDDiDiDiDiDiDiDiDiiiscscscscscsscscscscs ururururururururrrsosososososososoooooooo PPPP P P PPPPPPPPPPPododododddddddoddddddodddooddoddddddodddddddddoddddddddddeeeeerereerererrrrrrrrrererrrreeereerree  SS SSSSSabababababbbbbabereeeererreeererer 
Vontade de Verdade Dispositivo Reeseseseseseseesssesssesesisissiiisiisistêtêtêêtttêtêênnncncncncnn iaiaiaaaia EE EEEEEstsstsstrararaaaatttééétttétt ggigigiaaa a DDDDDiDiDiDiDiDDiDiDiscscscscccccccsscuuuururururuuuuruururururururrruruuuurruurururuuurrururuurururuurruurururruruurrrrrrrrururrrrrruurrrsosososoososoososososososososososoosososossossosssssososoosososooosoosssooooossssosooosssssosososossssosoossssossssssss PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPP P P PPPPPPPPodddddddddododododdoododoododoodododododododododododododdododododdododdodododdodododoodddoddododdddodooddddoddddddododddddodddddododddodddoddddodeeeererererererererererereereeereereeeeeereeeeeerr SSSS S S S SSSSSSSabababababababababbabababaabbeeeerererererrereererrrrrrrr VVVV VV V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVoooooooooooooonnnnnnnooonoonnnonnoooooooooooooooooooo ttatatatatatatatatatataatataaataaaataaadedededeedeededdedede d dddd d dddddeeeee e e
Verdade Dispositivo Resistência EEsEsEsEsE trrtrrrataatataaaattaatégéggé iaia DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDisisisisssisississisiissssiisissiisisiisisisisisssisissssisssscuccuuuucccuucucucucuuuucucuucuuuucucucucccuuucucuucucuuuuccuuucuucuccccucuucucucucuuuuuucccuuuucucuucuuuuuuccuucuucuuuucuuuuuuuuccuuuuuuursrsrsrsrrrsssrso o o oo PPoPoPoPoPoP dddededeeddeeeerrrrrrrrr rrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr SaSaSaSSSSSSSaSaSaSaSSSaaSaSSaaSSSSaSaSaSaSaSaaaSaSSSSSSaSaSaaaSaSSSSSaaaSaSSaaSSaaaSaaaaSSaaaaaSSSSSSSaSaaSaSSSSSSaSaSaSSSaSaSabbbbbbebebebebbbbbebbbbbbbbbbbebebbbbbebbbbebbbbbbbbbbbebebbbbbbbbbbebebebbbbbbbbebbebbebebbbbbbbebbbebbbbbbbeeberrr r rrr r VoVoVoVoVoVVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVVVoVoVVoVVoVoVVoVoVoVooVooVooooVVooVoVoVoooVoVooVoVoVoVoVoVVVoVoVoVoVoVoVontntntntntttntnttnttntntttttttttttttntntntntnttttttntntntntttttttttttntntnttntttntnttttnttttttadadadadadadadadadadaddadddadadaddadadadddddadddddddadddddadddddddadddddddaadaadadadddadddadadadadadddadadddddddadadaddaddda eeeeeeeee e eeeeeeeeee e ee ee dededddddededededededdedededededeedeeeeeeeeeeeeee VVVVVVVVVVVVeeeeereerererrrrrrrrrrrrerrrrrrreerrrrrrrrdadadadddadadaad dededdedededeeddedde 
Dispositivo Resistência Estratégia DDDDDDDDDDisisisisisisisississscucucuccucucuucucuucucuucucucucucucucucucucucucuuuucucuuuuuuuurrsssrsssrrsrrsrsssrrsrrsssrrssrrrsrrsrsrsrrrrrrsrsssssooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooo PPPPPPPPPPPPPPoPooPoooooPPPPoPPoPPPoPoPPPoPooooPPPPPoPoPoPoPooPPoPoPPPoPPPPPPPPooPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPoPPPPPPPoPoPoPooooodedededdededdeddddedddddedddd r rrrrrrrrrrr r rrrrrr r SaSaSSSSSaSaSaaSSSSSSSSSSS bebebebebbebeerr rr r VVVVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVooVVoooooooVVVoooooooVontntntntnnnnnnnntntttttntnnnttnntnnnnnntttnnntnnttttnttnntntnnnntntntntnnnn adadadadadadadaddadaaadeeeeeeee e e e ddddddedededededededededededeededee V VVVV VVVVV VVVVVV VV V VVVVVVVVVerererererererererererrererereeeeerrereereereerrdadadadadadadadddaadadadaddaadadadaddadadadddddadadaaddaadadadadadadadadaadaddaaadddddddedededdddedededdededededededdeddeddddddedeededdedddddeddddddedddedddeedededdededdedededededededededdddedededeededddd D DDDD DDDDDDDDDDDDDDD D D D D D D D D DDDDDDDDDDD DD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDiiiisissssiisssii ppopopopoooppooop sisisisisisisssssisisissisissisisssssissssssititttititit vovovovovovovov  
Resistência Estratégia Discurso Podddedededededededeeeeeddddddd rr r rrrrr rr r SSSSSaSaSaSaaSSSSSSaSaaS bebeeebbbebbbbbbbbbbbbebbbbbbbb rrrrrrrrrr r VoVVVooVoVoVVoVoVoVoVoooooooooooonnnnnntntntntntnnntntnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntnnnnnnnnntnnnnnntnnntnnnnnnnntaddadadadaadaadadaddda eeeeeeeeeee e e deeeedeeededededededeedeeeeeeeeeeee VVVVVVVV V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVerereeeerrerrrrrrrrrerereeeeerrrreeererrrreeerreeereeeerreeerreerrdddddddadadadaaddaddadddadaaaaaaad dedededededededededeeedee D DD DDDDDDDDDD DD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDiisisiisisiisisisisisisiisisisisiiiisisisisiiiisisisisisispopopoppopopopopoooopopoopopoppopopopopopopopopoppopopoopopopppopopoooppoopopppopoppppopoppppoppppoppppoppoopoopoppooppopopopoppopopoppopooooopoppopopooop ssisisisisisisisisisisisisisiisisisisisisiisissisisisisissss ttttittiiittitttttttttititiiit vovovovoovoooooooooooovoooooovvvovovooooooooovoovvooovovooooooovovoovovovoovovoovvooooooooo R R R RRRRRRRRRR RR RRRRRRRRResesesesseseseseeseeeee isisisisssssistttêtêtêtêêêêêêêêêtêêêêêêêtênnnncncncnnccncnnnnnnncncncnnnccciaiaiaaaiaiaiaiaiaaiii  
Estratégia Discurso Poder Saber VVoVoVoVooVoooVoVoVoooVoVoVoVVVVooVVoVoVonnnntntntntntnttntnntnntnn adadaadadadadaddaaaa eeeee e ee ddddedededededdddddededeededeeedeeedeedeeeeeeeeeeeeeeeeeeee VVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVV V Veererererererererereerrdddadadadadddad dededdededeee DDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDisisisisisisisisisisisisisisiisiiisiiiisiiisiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiisspoppopopopopopopoppopopppopoppooopppppoppppppopopopopooooooooopoooo iiisiiisisiisisisisiiiitititititiiiitiiiititiiitititititiiitiiiiiiitiiiiiiiiititittittititiitiiivovovovovovoovovovoovovovovvovovovvvovoovovovovovoovvvovovovvvvvvovvovvvoovvvvvvoooovovovooooooovvooovoovovooovoooovoovvvovvovv  RRRRR RRRR RR RR RRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRReseseseseeseseeseseseeseseeseesesesesesesessseseeseseesesssessessessssssisisisissisiiisisiiissiiiiiiiiiissisissiiiiisiisissiisssstêtêtêtêtêtêtêttêêêtêtêttêtêtêêttêtêttêtêtêtttêtttêttêtênnnnnnncncncncnnnccnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn iaiaiaaiaiaiaaaaaaaaaiaaaiaaaiaa EE E EEEEE EEEE EE E EEEEE EEEEEEEststststststttttsttttstrrarrraraaaaararrararrrrrrr ttététététééétéétéétééééééééééééééggggggggigigigigigiigggggigigggigiigiggigiigggigigggiigigigigiiigiiigigggigigggggggggigggigggggg a aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Discurso Poder Saber Vontade de VeVeVeVeVeVeVVVVeVeVeeVeVVVVeVVeVeVeeVeVeVVeVeVeVVVVVeVVVeVVVVVVeVVVVVVVeVVVVVVVVerrdrrdrrrdrdrdddddddrddddrdrdddrrdrrrrdddddddd dadddddddddddaaddadaddadadaaadadadadadadadadadadaadadadadaadadadadadadaaddaddadaaaaaaaaaaadddddde eeee eeeeeeeee e eeee eeee DDDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiiDispsppsppspspspssssssss ososososo itititiitiititttttttttiiviviviviviviviviviviviviviviviiviivivivivvvvvivviivivivvivivvivivvvviiiviiiiiiii ooooo o ooo ReReReRRReReReReReReReReRReReReReReReeeeeReRReReReRReReReeRRRRRRRRRRReRRRReReReReRRRRRRRRRRRRReReRReReRRReReReReRRRRRRRRRRReReRRRRRRRReRRRRRRRRRRReReReRReReRReReRReRRReRRRReeeeRReeeeeeeeeeesisiiiisiisisisiiiiiisiisisiisisisisissssssisiiisssississssssissssisssiissssssiissssss ststststststststststtststststststststststststsstsststsststststststênênênênênênênênênênênênnênênênênênênnê ccicciciiiiiiiicicciiicicccciicccicicciciccciciciciciccciccic aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaa a aaa EsEsEsEsEsEEsEsEsEEEEEEEEEEEssEsEsEEEssEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE trtrtrtttrtrtrtrtrrtrrrrrrtrrrrrtttrrrrrrrrrtt atattttta égégééééééégéggggggggiiiaia D DDDDDDDDDDDiiiiiisiisiissssssssscucucucuuuuucucuucucucuucucuucucuucuuuuucccccurrsrsrsrsrsssrsrrso o o oo
Poder Saber Vontade de Verdade Dispositivo Resistência Estratégia Discurso Poder Saber DDDDDDDDDDisisisisisisisisisisiisiiisisi pppopopopopopopopopopopopoooopopopopopoopopoopppopopoopopopopppopopopopppppppopopp sisisiisisisisisiiissisiiisiisiissssisiiiiiitttitittitititititttitititititititiiitittttttiiiitiititiiiivvvovvovovovovovovovovvvvvoovovvvvvvoovvvvvoo R R R R RRR RRRRRRRRRRRRRRReeeeeeeseseseseseseseseseeseseseseeseseseseseesseseeeseesesseeee isisiisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisiisisisisiisisisiisii ttttêtêêtêêtêtêtttêtêtêtêtêêtêêêêêêêêêêêtêêêêêêêtêêêêêêêêêêêênnnnnncncncnnncnnnnnnnnnnnn iaiaaaiaiaa EEEEE EEEEEEEEEsstststtsssssttstttststststtststssssssssssstss rarararararraarrraaraaarararaararraar ttététététééééétéététététététttttttttéttttttétéétététététététététéééééététététététtéététééttééééééétééééééééééééééééététététététéggigiigiigiiigigiggigiggigiigggiggggggggggggigigigiggigigigigigg aaaaaaaaaaaaaaaa a a aa DiDiDiDiiiDiiDiiDiiDDiDiDDDiDiDDDDiDDDDiDDiDiDiiDDiiiDiiDDDiDDiDDiDiDiDDiDDDiDD sssssscscscsscscscccururuuu sosoosooso PPPPPPPPodododdddodododododododddddddooo eeerrrrrrrrrrrrr SSSSSSSSSSSSSSSS S ababababbabaaaba ererereeer PoPodeder r SaSabeber r VoVontntadade e dede VVerrdadaded  DD

essesesesssesessssessesssiisiisisisissisiisiisiiiiiisiiisisssisssssttêtêtêttêtêtêtêtêtêêêêtêttttttttttt nncncncncncncncncnccncncnnccncnccncncncnccncncccccncccccccciiiiiiiiaiaiaiaiaiaaaiaiaiaiaiaiaiiiaiaiiiaiaiaiiaiaiaiiiaiiaiiiaiaiaiaiaiaiaiaiiiiaiiaiaiaaiaaiiaiaaiaaaaaaaaaaaaaaaa EEEEE EEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEE EEEEE EE EEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE stsstststtststststtststtssstsstsssssstststsststsssssssssstsssssststsssssssssssstrararrararaarrarararaarrrararraraaraaaarraaraararraarattttttttétttétéét gigigigia a aa DDiDiDiDiDiDiDiiiiDiDiDiDiDiiDiDiDDiDiiiiiD scscscsscscscsccsscscsscsssssccurururururrurrrurururuuu sososooososoosooosososoosoososssssosoos P P PPPPPPPPPPPPPPPPP P PPPPPPPPodododoooddoodooddo erererr S SSSSSSSSSababbbbabbaabbbberererrrrerrrrrrrrerrrrrr VVV V VVononono tatadededdeddededddeddededdddedeeededddddeeeddedeeedddddedeedeeddddedeedeededde dddddddddddddddddddd dd ddddd dddddeeeeeee e eeeeVoVontntadade e dede V Vererererdadadadadadadededdd  DDisspoposisititivovo R Ree
EEsEsEsEsEssssssstrtrttttttrtrtrtrtrtrtrtrrtrttrrrrrrtrrrrrratatatatatatatattatattttttttatttttaataatataaaa égégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégéégégégéééégégégégégégégégégégégégégégéggééégéééggggééégégééééééééééééggggggggggggggiiiiiiaiaiaiaiaiaiaiaiaaiaiaiaiaaiiaiaiiaiiiaiaaiaaiiiiaiaaiiiaiaiiiiaaiaiai D DDDDD DD D D D D DD DDDDDDDDDDDDDDDisiiiissisisissiiisiscucucucc rsrssso oooo ooo PoPoPoPoPoPPPoPoooPoPoPooooPoooodedededdedededdedeededdeddeeddddededdeddeeddeddedddedededddddeddddddddddddededddddddeddddddddeddedddddedeeddddderrrrrrrrrrr r r rrr SaSaSaaaSaSaSaaSSSaSSSaaaSaaabbbbbbbbebebebbbebebebebbbebbbbbbbebbb rrrr rr VoVoVoVontntntntntadadadaadaddadaddddddddadaddaddddddddde e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee dedededededededededededee VVVVVVVVVVVerereeeee dadaddadddaddaddadedeeeededededeeeeede VeVerdrdadade e DDiDiDiispspss ososititti ivivivo ooo o ReResisisttstênêncicia a EE
DDDDDDDDDDDDDDDDDDisisisisisisiisississssccucucucucucucucucucuuuuuuucucucucucucucucuuuuuuuuuuucuucuucucucuucuurrrrrsrsrsrsrsrrrrsrsrsrssssssssoooooo ooooooooo ooo oo o PPoPoPoPoPoPooooP ddddedddddedddd rr r SSaSaSaSaSaSaSSSSaaaSaaSaaaaaaaaS bbebbebebbebebebebebebbbbbebeeeerrr r r rrrrr rr rr r VVVVVVoVoVoVooooooVoVVoVVoVVVVVVVVVV ntntntntntntntnntttntntntntnt dadadadadddddddddadadddadddddaddddadddddddddddddadadaddddddddddddddddddadddddddddddadaaddddddddddddddeeeeeeeee eeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee dedededededededee VVVV VVV VVVVVerererererererereerdaddadadadadddadadadaaaaaaadddddeddeddddedddedddee D DDDDDDDDD DDDDDDDDDDDiisisispopposisisisittitiiititiiiitiiiiiivovovvvvovovovvovvovovvvovovovvoovovvvvo DiDispspososititivivvvo oo ReReesisiststtts ênênnênciciciiiicia a aaaaa EEsEstrtratatégégiaiaia D D

odededededededdeeedeeeddeddeeeeeedd rrrrrrrrrrr rrr r rrr SaSaSSaaaSaaaSaSSSaaSaSaSaSaaaaaaaaSS bbbbebbeeeeeeebbbbbbbbbbebbbebbb r r rrrrr rrrrr VVVVVVVVoVoVVVVVVVVVoVVVVVVVVVVoVVVVVVVVVV ntnttttn adadadadadadddadddadaddddddddddddddadeeeeeeee eeeeeeeeeeeee e ee dddedededdededdedededeedeedededddddeded VV VVVVVVVVVV V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVeeereeeereerererereerereeeerdadaddadadadaaaaaaaadaaaadaaaadaaaaaaaaaaaaaaadaaaaadedededddedededeeededeeddddddededeeedddeedeeedededeeeeedddddeeeeededede DD D DDDDDDDD D DDDDDD DDDDDDDisisisisisissisispopopopopopopopopopooopooooopopooopoopopoop sisisiisssissssssssssitititititivovovovovooovovovvoov   RRRRRRRRRRRRRResesessesseseseseseseesesisisissssissiiisisisisisisisisiistêêêêtêêtêtêtêtêtêtêêêêêêttêtêtêtêtêênncncncncncncncnncnncnnccnnnnnnccnnncnnncnnnnncncciaiaiiaiaiiaiaiaiaaa  ReResisists ênnciia aa EsEsstrtrtraatatatatatatégégégégégiaiaiaaa DDDDDD DDisisscucursrsoo PoPoPo
Vontade de Verdade Dispositivo Resistência Estratégia VVVVV tttt ddd ddddd VV dd dddddddd DDDDDDDDiii iiiiiiiiitittttttttiiiiiiiiiiiii RRRRRRRRRRRRRR iii têtêêê iiiiiiiiii EEEE tt tétéétééétét iiEsE trtrattéggégégégégégégégé iaiiaiaiaiiaiaia DDDDDDDDDisisisiisiiscucucucucucucucucursrsrsr oo o o PPoPoooP dedeeeeerrr rrr SaSaSabebeb r r VV
e Verdade Dispositivo Resistência Estratégia Discurso DiDisccscccccccccuruuuuuursoso P Pooooododdoo ererrr  S SSSSS Sabababababeeerrrrer V Vonontatadedededede dd ee
Dispositivo Resistência Estratégia Discurso Poder Saber PoPoddddededdddd r rr SaSabeberr VVVoVoVoVoVoVoV ntntttntn adadadadaddeee ee e e ddede V Vererdadadede  DD
esistência Estratégia Discurso Poder Saber Vontade de VoVoonnnntntnnn adada e e dede VVererdaddadadadadededeededd  D Disispoposisititivovo R RRee

Estratégia Discurso Poder Saber Vontade de Verdade VeVeeeeeeeerdrdadade e DiDispspososititii iviivo o ReResisiststênêncicia a EEE
Discurso Poder Saber Vontade de Verdade Dispositivo DDDDDDiDiDDD spososititivivo o ReResisiststtênêncicia a EsEstrtratatégégiaia D DD

oder Saber Vontade de Verdade Dispositivo Resistência RRRRReReRRR sisiststênêncicia a EsEstrtratatégégiaia D Disiscucursrso o PoPo
Estratégia Discurso Poder Saber Vontade de Verdade Dispositivo Resistência Estratégia Discurso Poder Saber Vontade de Verdade Dispositivo Resistência Estratégia Discurso p gPoder Saber Vontade de Verdade Dispositivo Resistência Estratégia Discurso Poder Saber 



2 Iluminações teóricas da análise de discurso nos caminhos da pesquisa 18 

[…] a análise do discurso […] não desvenda a 

universalidade de um sentido; ela mostra à luz do 

dia o jogo da rarefação imposta, com um poder 

fundamental de afirmação. Rarefação e afirmação, 

rarefação, enfim, da afirmação e não generosidade 

contínua do sentido, e não monarquia do 

significante. 

(FOUCAULT, [1970] 2006, p. 70) 

o mesmo tempo tão natural e, no entanto, tão complexa, a comunicação 

emergiu da interdependência entre os seres humanos, de suas 

necessidades de interação. Entre gestos, palavras, imagens, sons e até o 

silêncio, ou seja, formas verbais e não verbais, lançamos mão de um rico e complexo 

repertório de recursos no anseio de compartilhar nossas experiências diversas. E é justamente 

dos atos de comunicação que emerge o discurso, algo que nos parece, ao mesmo tempo, tão 

natural, que nos faz senti-lo como inerente a nossa espécie, e tão complexo, tal como o é 

nossa própria natureza. 

E para compreender os diversos discursos que se manifestam de distintos lugares 

sociais, capazes de marcar esses mesmos lugares sociais, mas que também marcam sujeitos, 

definem identidades, estabelecem relações várias, foram desenvolvidas ferramentas teóricas 

com vistas a analisá-los e compreendê-los. Dentre essas, elencamos a que foi denominada de 

Análise de Discurso de linha francesa, por seu suporte teórico, capaz de “iluminar” sentidos 

(efeitos de sentido) em todo e qualquer texto. Entretanto, a AD não é teoria acabada, mas em 

vivo processo de desenvolvimento, sujeita a elaborações e reelaborações, e composta por um 

manancial substantivamente rico de conceitos. Por conseguinte, fez-se necessário um recorte 

teórico, dentre os diversos conceitos e categorias que por ela nos é oferecido, com vistas a 

uma melhor objetividade e operacionalização das análises que empreendemos nessa pesquisa. 

A Análise de Discurso tem seu palco de gestação na França do final da década de 

1960 a partir do embate entre três importantes áreas do conhecimento humano – a Linguística, 

A 
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o Marxismo e a Psicanálise – que propunham, cada uma a seu modo e com objetos 

específicos, uma nova leitura do homem no bloco de disciplinas chamadas ciências humanas.  

A AD nasce em oposição aos postulados da linguística moderna de Ferdinand de 

Saussure, propagados em seu Curso de Linguística Geral, cujo método de investigação 

científica foi “o cerne”, a “base unificadora” de um movimento conhecido por estruturalismo, 

que, “engloba um fenômeno muito diversificado, mais do que um método e menos do que 

uma filosofia” que toma conta das ciências humanas a partir de meados do século XX 

(DOSSE, 2007, p. 81). Portanto, a AD foi um movimento de oposição e avanço em relação à 

visão de ciência humana do Estruturalismo. De oposição, por não aceitar o estudo da língua 

como sistema, despojada de todas as interferências externas, focando apenas na estrutura, 

configurando-se assim num sistema fechado. De avanço, pois, ao interrogar “a Linguística 

pela historicidade que ela deixa de lado”, por questionar “o Materialismo perguntando pelo 

simbólico” e por demarcar-se “da Psicanálise pelo modo como, considerando a historicidade, 

trabalha a ideologia como materialmente relacionada ao inconsciente sem ser absorvida por 

ele”, a AD “irrompe em suas fronteiras e produz um novo recorte de disciplinas, constituindo 

um novo objeto que vai afetar essas formas de conhecimento em seu conjunto: este novo 

objeto é o discurso” (ORLANDI, 2007, p. 20). 

Nesse momento de gênese, a história da AD na França tem como principais atores 

Michel Pêcheux, Michel Foucault e Louis Althusser, os dois primeiros como pupilos do 

último. No transcorrer desta história, tão bem narrada por autores como Denise Maldidier 

(2003), Rosário Gregolin (2006) e Eni Orlandi (2007), a construção teórica empreendida por 

Pêcheux e Foucault, tendo como ponto de partida suas leituras distintas sobre o marxismo, foi 

marcada por momentos de aproximações e de distanciamentos em diversos pontos da teoria, 

ou como bem a intitulou Gregolin (2006), com momentos de diálogos e duelos, e que 

permearam a trajetória da AD até meados da década de 1980. 

Entretanto, foi o filósofo francês Michel Pêcheux, que através de seu livro Análise 

Automática do Discurso (AAD-69), publicado em 1969, decorrente de sua tese universitária 

defendida no ano anterior, propôs uma nova forma de abordar os textos, a leitura e o sentido. 

É neste livro que “[…] se ligam – pela primeira vez – todos os fios constitutivos” desse 

“objeto radicalmente novo: o discurso” (MALDIDIER, 2003, p. 19). 

O conceito de discurso, que não para de ser reformulado e aprofundado ao longo do 

desenvolvimento da AD, “deve ser tomado [a partir da AAD-69] como um conceito que não 

se confunde nem com o discurso empírico sustentado por um sujeito nem com o texto, um 
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conceito que estoura qualquer concepção comunicacional da linguagem” (MALDIDIER, 

2003, p. 21). 

Este “novo objeto” denominado discurso, elaborado por Pêcheux no momento da 

AAD-69 “é teorizado com apoio crítico em Saussure” e recebe neste momento o nome de 

“processo discursivo” ou “ processo de produção do discurso” (MALDIDIER, 2003, p. 22). O 

conceito de “condições de produção” emprestado do marxismo vem ajudar a forjar este 

objeto, pois, para Pêcheux, “[…] é impossível analisar um discurso como um texto, isto é, 

como uma seqüência lingüística fechada sobre si mesma, mas que é necessário referi-lo ao 

conjunto de discursos possíveis a partir de um estado definido das condições de produção 

[…]” (GADET; HAK, 1997, p. 79, grifos do autor). 

Em texto de 1976, intitulado O discurso não deve ser considerado como…, Foucault 

pontua que  

[…] o discurso não deve ser compreendido como o conjunto de coisas que se 

diz, nem como a maneira de dizê-las. Ele está igualmente no que não se diz, 

ou que se marca por gestos, atitudes, maneiras de ser, esquemas de 

comportamentos, manejos espaciais. O discurso é o conjunto das 

significações constrangidas e constrangedoras que passam através das 

relações sociais (2011c, p. 220). 

Posto o discurso no plano das relações sociais, Foucault levanta a seguinte hipótese: 

[…] suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo 

tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número 

de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, 

dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 

materialidade ([1970] 2006, p. 8-9). 

Esses procedimentos de controle foram denominados por Foucault ([1970] 2006) de 

“procedimentos de exclusão”, os quais ele dividiu em três tipos: A interdição; a separação e 

rejeição; e a oposição do verdadeiro e do Falso. A interdição, considerada por ele como o 

mais familiar e evidente, é marcada pelo fato de que, em sociedade, “sabe-se bem que não se 

tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que 

qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa” ([1970] 2006, p. 9). Nesse ritual o 

“tabu do objeto”, o “ritual da circunstância” e o “direito privilegiado ou exclusivo do sujeito” 

são “[…] três tipos de interdições que se cruzam, se reforçam ou se compensam, formando 

uma grade complexa que não cessa de se modificar” ([1970] 2006, p. 9). O procedimento de 

separação e rejeição está ligado à oposição do discurso que é tomado por racional em 
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contraposição ao discurso tomado por irracional. Foucault o exemplifica pela oposição 

razão/loucura. Esta oposição torna o discurso irracional como nulo, sem validade em 

quaisquer circunstâncias sociais. A oposição do verdadeiro e do falso pode, a princípio, não 

parecer um sistema de exclusão, principalmente se for situada no nível de uma proposição, em 

que “a separação entre o verdadeiro e o falso não é nem arbitrária, nem modificável, nem 

institucional, nem violenta” ([1970] 2006, p. 14). Contudo, tal oposição, colocada em relação 

a nossa “vontade de verdade,” revela-se, ao longo de nossa história, como um sistema de 

exclusão. Foucault afirma que este sistema de exclusão foi historicamente construído, 

apontando já sua presença entre os poetas gregos do século VI, para os quais 

[…] o discurso verdadeiro – no sentido forte e valorizado do termo –, o 

discurso verdadeiro pelo qual se tinha respeito e terror, aquele ao qual era 

preciso submeter-se, porque ele reinava, era o discurso pronunciado por 

quem de direito e conforme o ritual requerido; era o discurso que 

pronunciava a justiça e atribuía a cada qual sua parte; era o discurso que, 

profetizando o futuro, não somente anunciava o que ia se passar, mas 

contribuía para a sua realização, suscitava a adesão dos homens e se tramava 

assim com o destino. Ora, eis que um século mais tarde, a verdade a mais 

elevada já não residia mais no que era o discurso, ou no que ele jazia, mas 

residia no que ele dizia: chegou um dia em que a verdade se deslocou do ato 

ritualizado, eficaz e justo, de enunciação, para o próprio enunciado: para seu 

sentido, sua forma, seu objeto, sua relação a sua referência ([1970] 2006, p. 

15, grifos do autor). 

Enfim, estabelecida esta separação, conclui Foucault, “[…] o discurso verdadeiro não é mais 

o discurso precioso e desejável, visto que não é mais o discurso ligado ao exercício do poder” 

([1970] 2006, p. 15).  

Foucault reconhece que desde este momento passa a existir uma simbiose entre 

verdade e poder, instaurando-se uma relação que não mais cessará, ao ponto de se produzir 

“verdade” ou, como a chamou, “efeitos de verdade”, a cada instante, tanto na sociedade 

ocidental como na mundial. Portanto, “produz-se verdade”, como pontua Foucault em 

entrevista de 1977, afirmando que  

essas produções de verdades não podem ser dissociadas do poder e dos 

mecanismos de poder, ao mesmo tempo porque esses mecanismos de poder 

tornam possíveis, induzem essas produções de verdades, e porque essas 

produções de verdade têm, elas próprias, efeitos de poder que nos unem, nos 

atam. São essas relações verdade/poder, saber/poder que me preocupam 

(FOUCAULT, 2006d, p. 229). 
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É a partir dessa análise e compreensão que Foucault explicita seu conceito de 

“verdade”, entendendo-a não como “uma espécie de norma geral, uma série de proposições”, 

mas como “[…] o conjunto de procedimentos que permitem a cada instante e a cada um 

pronunciar enunciados que serão considerados verdadeiros. Não há absolutamente instância 

suprema” (FOUCAULT, 2006a, p. 232-233). E é a partir dessa conceituação que podemos 

compreender a preferência dada por ele, ao longo de seus ditos e escritos, aos termos “vontade 

de verdade”, “efeitos de verdade” e, principalmente “jogos de verdade”. Quanto a este último 

termo, Foucault, em entrevista de 1984, buscando dirimir possíveis equívocos semânticos em 

relação à palavra jogo, expôs, assim, o sentido que ele atribuiu a mesma: 

A palavra "jogo" pode induzir em erro: quando digo "jogo", me refiro a um 

conjunto de regras de produção da verdade. Não um jogo no sentido de 

imitar ou de representar… ; é um conjunto de procedimentos que conduzem 

a um certo resultado, que pode ser considerado, em função dos seus 

princípios e das suas regras de procedimento, válido ou não, ganho ou perda 

(FOUCAULT, 2006c, p. 282). 

Nessa mesma entrevista, ele afirmou que a relação entre os “jogos de verdade” e 

sujeito sempre foi um de seus problemas teóricos e que realizou análises desta relação a partir 

de “práticas coercitivas”, nas “formas de jogos teóricos ou científicos” e nas “práticas de si”. 

Na introdução ao segundo volume de sua História da Sexualidade, ele assim descreve essa 

trajetória de pesquisa: 

após o estudo dos jogos de verdade considerados entre si – a partir do 

exemplo de um certo número de ciências empíricas nos Séculos XVII e 

XVIII – e posteriormente ao estudo dos jogos de verdade em referência às 

relações de poder, a partir do exemplo das práticas punitivas, outro trabalho 

parecia se impor; estudar os jogos de verdade na relação de si para si e a 

constituição de si mesmo como sujeito, tomando como espaço de referência 

e campo de investigação aquilo que poderia chamar-se "história do homem 

de desejo" (FOUCAULT, 1984, p. 11). 

Portanto, o conceito de verdade é concebido por Foucault a partir do entrelaçamento 

com o conceito de poder, de modo a não se poder conceber aquele na ausência deste e vice-

versa. É o que discutiremos no item seguinte. 

2.1 Poder, verdade e saber – entrelaçamentos 

Foucault afirma não ter “uma concepção global e geral do poder” (2006d, p. 227) e 

reprime a concepção deste através da repressão que, para ele, seria apenas uma visão jurídica 
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do poder (2008). “Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser 

dizer não você acredita que seria obedecido?” Questiona Foucault para logo em seguida 

afirmar que  

o que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que 

ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, 

produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se 

considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social 

muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir 

(2008, p. 8). 

Portanto, para Foucault, não há um “ponto central” do qual emanaria o poder, mas 

um “[…] suporte móvel das correlações de força que, devido a sua desigualdade, induzem 

continuamente estados de poder, mas sempre localizados e instáveis” (1985, p. 89, grifo 

nosso). Ao considerar uma “onipresença do poder” o faz por compreender que o poder “[…] 

se produz a cada instante, em todos os pontos […]. O poder está em toda parte; não porque 

englobe tudo e sim porque provém de todos os lugares” (FOUCAULT, 1985, p. 89). Enfim, 

“[…] o poder não é uma instituição e nem uma estrutura, não é uma certa potência de que 

alguns sejam dotados: é o nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade 

determinada” (FOUCAULT, 1985, p. 89). 

A partir dessa visão ubíqua do poder, Foucault não consegue conceber a verdade fora 

dele. Para ele  

a verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e 

nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu 

regime de verdade, sua "política geral" de verdade: isto é, os tipos de 

discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e 

as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a 

maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que 

são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o 

encargo de dizer o que funciona como verdadeiro (FOUCAULT, 2008, p. 

12). 

Por conseguinte, afirma Foucault, “a ‘verdade’ está circularmente ligada a sistemas 

de poder, que a produzem e apóiam [sic], e a efeitos de poder que ela induz e que a 

reproduzem” (2008, p. 14). 

Conforme nos lembra Roberto Machado, em introdução à Microfísica do Poder, 

a questão do poder não é o mais velho desafio formulado pelas análises de 

Foucault. Surgiu em determinado momento de suas pesquisas, assinalando 
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uma reformulação de objetivos teóricos e políticos que, se não estavam 

ausentes dos primeiros livros, ao menos não eram explicitamente colocados, 

complementando o exercício de uma arqueologia do saber pelo projeto de 

uma genealogia do poder (2008, p. VII). 

As relações entre poder e verdade não são as únicas que emergem dos estudos 

foucaultianos. Há uma outra que se mostra de igual força: a estreita relação existente do poder 

com o saber, ou ainda melhor, com a produção de saber. Esta relação teórica, por ele proposta, 

surge ao “renunciar a toda uma tradição que deixa imaginar que só pode haver saber onde as 

relações de poder estão suspensas e que o saber só pode desenvolver-se fora de suas 

injunções, suas exigências e seus interesses” (FOUCAULT, [1975] 2004, p. 27). Foucault 

compreende esta relação a partir da seguinte tese: “[…] o poder produz saber (e não 

simplesmente favorecendo-o porque o serve ou aplicando-o porque é útil); que poder e saber 

estão diretamente implicados” ([1975] 2004, p. 27).  

Estabelecida esta tese, Foucault a complementa com as seguintes reflexões:  

[…] não há relação de poder sem constituição correlata de um campo de 

saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações 

de poder. Essas relações de "poder-saber" não devem então ser analisadas a 

partir de um sujeito do conhecimento que seria ou não livre em relação ao 

sistema do poder; mas é preciso considerar ao contrário que o sujeito que 

conhece, os objetos a conhecer e as modalidades de conhecimentos são 

outros tantos efeitos dessas implicações fundamentais do poder-saber e de 

suas transformações históricas. Resumindo, não é a atividade do sujeito de 

conhecimento que produziria um saber, útil ou arredio ao poder, mas o 

poder-saber, os processos e as lutas que o atravessam e que o constituem, 

que determinam as formas e os campos possíveis do conhecimento ([1975] 

2004, p. 27). 

A relação entre poder e saber, tal como proposta por Foucault, desenrolar-se-á num 

continuum círculo no qual não se pode estabelecer precedentes entre ações e reações. Esta 

visão foucaultiana, que provocou uma ruptura na racionalidade de sua época, possibilitar-nos-

á uma nova leitura e/ou compreensão das relações humanas, de suas respectivas lutas, de suas 

estratégias e resistências.  

O complexo conjunto que resulta das relações de poder/saber, composto de 

estratégias e resistências, constitui, assim, a prática cultural humana, que, a partir da década 

de 1970, foi objeto de observação de várias pesquisas foucaultianas, pois é através desta 

prática que “[…] nossa compreensão de indivíduo, de sociedade e das ciências humanas é 

fabricada”, comentam Dreyfus e Rabinow (1995, p. 134). Estes mesmos autores vão afirmar 

que a estratégia da pesquisa foucaultiana era 
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[…] estudar aquelas ciências duvidosas, inteiramente emaranhadas nas 

práticas culturais, e que apesar de sua ortodoxia não apresentam nenhum 

sinal de se tomarem ciências normais; estudá-las com um método que revela 

que a verdade é um componente central do poder moderno. Assim, tendo 

excluído outros métodos, Foucault emprega o único que restou: uma 

interpretação histórica orientada para a prática (1995, p. 134). 

Para tanto, afirmam Dreyfus e Rabinow, Foucault introduziu o termo “dispositivo”, (1995, p. 

134).  

Seguindo o senso comum de classificação da obra foucaultiana, na qual se ordena 

sua produção bibliográfica em duas grandes fases – a arqueológica e a genealógica, Castro 

(2009) nos indica que Les mots et les choses e L’archéologie du savoir são construtos da 

primeira, enquanto Surveilller et punir e La volonté de savoir podem ser encerradas na 

segunda. Mas o que se mostra relevante é o cerne das preocupações de Foucault nessas duas 

fases: “[…] enquanto que as duas primeiras obras estão centradas na descrição da episteme e 

dos problemas metodológicos que ela coloca, as duas segundas descrevem dispositivos (o 

dispositivo disciplinar, o dispositivo de sexualidade)” (CASTRO, 2009, p. 123-124). 

Conforme Judith Revel, “o surgimento do termo “dispositivo” no vocabulário 

conceitual de Foucault está provavelmente ligado ao seu uso por Deleuze e Guatarri em O 

anti-Édipo (1972): é ao menos, o que leva a entender o prefácio que Foucault escreve em 

1977 para a edição americana do livro […]” (REVEL, 2011, p. 43). Contudo, complementa 

ela, este termo será ampliado e precisado cada vez mais, alcançando uma teorização mais 

completa depois do primeiro volume da História da sexualidade – A vontade de saber, em 

1976 (REVEL, 2011). 

Indagado sobre o que viria a ser o dispositivo, mais precisamente, “[…] qual é o 

sentido e a função metodológica deste termo […]” (GROSRICHARD apud FOUCAULT, 

2008, p. 244), a resposta de Foucault, longe de buscar uma univocidade, nos revela um 

conceito amplo que busca englobar tanto os elementos como suas relações e a natureza destas, 

além de suas funções. Os elementos, segundo Foucault, seriam  

[…] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 

morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito […] (2008, p. 244). 

Para descrever o que seria a “natureza” entre os elementos heterogêneos constitutivos 

de um dispositivo, ele menciona que 
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[…] tal discurso pode aparecer como programa de uma instituição ou, ao 

contrário, como elemento que permite justificar e mascarar uma prática que 

permanece muda; pode ainda funcionar como reinterpretação desta prática, 

dando-lhe acesso a um novo campo de racionalidade. Em suma, entre estes 

elementos, discursivos ou não, existe um tipo de jogo, ou seja, mudanças de 

posição, modificações de funções, que também podem ser muito diferentes 

(FOUCAULT, 2008, p. 244). 

Ele, também, compreende o “dispositivo como um tipo de formação que, em um determinado 

momento histórico, teve como função principal responder a uma urgência” e, “portanto, uma 

função estratégica dominante” (FOUCAULT, 2008, p. 244). 

Para Foucault, um dispositivo se define tanto “por uma estrutura de elementos 

heterogêneos” quanto por “um certo tipo de gênese” (2008, p. 244-245). Na gênese, ele vê 

“dois momentos essenciais”:  

Um primeiro momento é o da predominância de um objetivo estratégico. Em 

seguida, o dispositivo se constitui como tal e continua sendo dispositivo na 

medida em que engloba um duplo processo: por um lado, processo de 

sobredeterminação funcional, pois cada efeito, positivo ou negativo, 

desejado ou não, estabelece uma relação de ressonância ou de contradição 

com os outros, e exige uma rearticulação, um reajustamento dos elementos 

heterogêneos que surgem dispersamente; por outro lado, processo de 

perpétuo preenchimento estratégico (FOUCAULT, 2008, p. 245, grifos do 

autor). 

Questionado se os conceitos como dispositivos e disciplinas seriam uma substituição 

aos temas e conceitos como épistémè, saber e formações discursivas, pertencentes às obras As 

palavras e as coisas e A arqueologia do saber, ou se seriam uma reduplicação destes 

conceitos em outro registro (FOUCAULT, 2008), Foucault aponta que estes conceitos foram 

resultantes do desenvolvimento natural aos questionamentos que se fizera no intuito de 

resolver impasses que nascera em suas investigações anteriores. Vejamos, então, a resposta de 

Foucault: 

A respeito do dispositivo, encontro-me diante de um problema que ainda não 

resolvi. Disse que o dispositivo era de natureza essencialmente estratégica, o 

que supõe que trata-se no caso de uma certa manipulação das relações de 

força, de uma intervenção racional e organizada nestas relações de força, 

seja para desenvolvê-las em determinada direção, seja para bloqueá-las, para 

estabilizá-las, utilizá-las, etc… O dispositivo, portanto, está sempre inscrito 

em um jogo de poder, estando sempre, no entanto, ligado a uma ou a 

configurações de saber que dele nascem mas que igualmente o condicionam. 

É isto, o dispositivo: estratégias de relações de força sustentando tipos de 

saber e sendo sustentadas por eles. Em As Palavras e as Coisas, querendo 

fazer uma história da epistémè, permanecia em um impasse. Agora, gostaria 
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de mostrar que o que chamo de dispositivo é algo muito mais geral que 

compreende a épistémè. Ou melhor, que a épistémè é um dispositivo 

especificamente discursivo, diferentemente do dispositivo, que é discursivo e 

não discursivo, seus elementos sendo muito mais heterogêneos 

(FOUCAULT, 2008, p. 246). 

Paul Veyne observa que “a palavra ‘dispositivo’ permite que Foucault não empregue 

‘estrutura’, evitando qualquer confusão com essa idéia então na moda e bastante confusa” 

(2011, p. 35). As três citações seguintes de Paul Veyne, em seu livro Foucault, seu 

pensamento, sua pessoa, sintetizam e nos dão uma dimensão do que seria o dispositivo. A 

primeira afirma que o dispositivo “se resume, portanto, a leis, atos, falas ou práticas que 

constituem uma formação histórica, seja a ciência, seja o hospital, seja o amor sexual, seja o 

exército” (VEYNE, 2011, p. 54). A segunda, que estabelece a relação existente entre 

dispositivo e discurso, nos diz que “o próprio discurso é imanente ao dispositivo que se 

modela a partir dele (só se faz o amor ou a guerra de seu tempo, a não ser que se seja 

inventivo) e que o encarna na sociedade; o discurso faz a singularidade, a estranheza da 

época, a cor local do dispositivo” (VEYNE, 2011, p. 54). E, a última, que descreve o que 

dispositivo engloba: “O dispositivo mistura, portanto, vivamente, coisas e idéias (entre as 

quais a de verdade), representações, doutrinas, e até mesmo filosofias, com instituições, 

práticas sociais, econômicas etc. O discurso impregna tudo isso” (VEYNE, 2011, p. 57, grifo 

nosso). 

O que expusemos até aqui nos dão uma breve visão sobre os conceitos fundamentais 

da AD. Compreendido o que é discurso e estabelecidos os conceitos de poder, verdade, saber 

e dispositivo e seus entrelaçamentos, necessitamos, com vistas a um estudo e análise sob a 

perspectiva discursiva, de outros conceitos, desenvolvidos no âmbito da AD, que se mostram 

essenciais para a nossa pesquisa. 

2.2 Conceitos essenciais: enunciado, formação discursiva, interdiscurso e memória 

O vigor com que desenvolveu suas ideias levou Michel Foucault a uma posição de 

evidência no cenário intelectual. Evidência que foi alcançada principalmente pela sua forma 

peculiar de pensar as questões inerentes ao campo das ciências humanas, em particular, o 

campo da história. Com uma prodigiosa produção literária, na qual se pode observar tanto a 

elaboração de novos conceitos, bem como a reelaboração de inúmeros outros, Foucault não 

foi poupado de críticas, fossem elas de apoio ou de contestação às suas afirmações. E foi pela 

necessidade, por um lado, de responder a essas críticas e, por outro lado, de compreender o 
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conjunto de sua própria produção até então, que ele escreve o livro A Arqueologia do Saber, 

de 1969. Para Gregolin, 

A Arqueologia do Saber (1969b) é um livro árido, vigorosamente 

personalizado, no qual Foucault entabula uma conversa com leitores 

imaginários a fim de responder às críticas feitas aos livros anteriores. Não há 

página da Arqueologia em que Foucault não esteja respondendo – a si 

mesmo sobre o seu método, aos outros sobre o que ficara pendente nas obras 

anteriores. Mas o interlocutor privilegiado é, antes de tudo, o próprio Michel 

Foucault (GREGOLIN, 2006, p. 84-85). 

Em síntese, este livro representa o momento de reflexão de uma trajetória de 

pesquisas empreendidas desde História da loucura, de 1961, passando pelo Nascimento da 

clínica, de 1963, e, por fim, pelo estudo materializado em As palavras e as coisas, de 1966. O 

conjunto desses livros  

[…] revela claramente a homogeneidade dos instrumentos metodológicos 

utilizados até então, como o conceito de saber, o estabelecimento das 

descontinuidades, os critérios para datação de períodos e suas regras de 

transformação, o projeto de interrelações conceituais, a articulação dos 

saberes com a estrutura social, a crítica da idéia de progresso em história das 

ciências (MACHADO, 2008, p. IX). 

Da A arqueologia do saber emergem os conceitos que serão amplamente utilizados 

pela AD. Conceitos que são resultantes, principalmente, do enfrentamento de Foucault à 

forma tradicional de análise da história, em especial à concepção de continuidade. A esta 

noção ele oporá a de descontinuidade, ou como diz Foucault, ao “deslocamento do 

descontínuo”, que, em seu entendimento, é “um dos traços mais essenciais da história nova” 

([1969] 2008, p. 10). 

A libertação da ideia de continuidade nos proporcionará uma nova forma de pensar a 

organização dos enunciados. Para Foucault, 

Uma vez suspensas essas formas imediatas de continuidade, todo um 

domínio encontra-se, de fato, liberado. Trata-se de um domínio imenso, mas 

que se pode definir: é constituído pelo conjunto de todo os enunciados 

efetivos (quer tenham sido falados ou escritos), em sua dispersão de 

acontecimentos na instância própria de cada um (FOUCAULT, [1969] 2008, 

p. 29-30). 

Ao recusar como princípio de agrupamento dos enunciados as grandes unidades de 

conhecimento a que estamos tradicionalmente submetidos, tais como a ciência ou a literatura, 
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Foucault criou um ruptura não só na forma de analisar a história, mas, principalmente, no 

modo de compreendê-la.  

Ainda na esteira da “descontinuidade” como prisma teórico, há uma proposta 

foucaultiana para se pensar a relação entre enunciados – a descrição dos acontecimentos 

discursivos. Proposta que surge em oposição à análise da língua, que busca compreender a 

seguinte questão: “segundo que regras um enunciado foi construído e, conseqüentemente, 

segundo que regras outros enunciados poderiam ser construídos?” (FOUCAULT, [1969] 

2008, p. 30). A descrição dos acontecimentos discursivos, por sua vez, provocará um novo 

enfoque ao questionar “como apareceu um determinado enunciado, e não outro em seu 

lugar?” (FOUCAULT, [1969] 2008, p. 30). 

O conceito de enunciado foi plasmado após uma flutuação teórica sofrida ao longo 

dos estudos da fase arqueológica. O próprio Foucault nos expõe os questionamentos que se 

fizera nessa trajetória: 

Ora, tive o cuidado de não dar uma definição preliminar de enunciado. Não 

tentei construí-la, à medida que avançava, para justificar a ingenuidade de 

meu ponto de partida. Muito mais – e esta é, sem dúvida, a sanção para tanta 

negligência – eu me pergunto e, ao longo do caminho, não mudei de 

orientação; se não substitui o horizonte inicial por outra pesquisa; se, 

analisando "objeto" ou "conceitos", e principalmente "estratégias”, era ainda 

dos enunciados que eu falava; se os quatro [sic] conjuntos de regras pelo 

quais eu caracterizava uma formação discursiva definem grupos de 

enunciado. Finalmente, em lugar de estreitar, pouco a pouco, a significação 

tão flutuante da palavra "discurso", creio ter-lhe multiplicado os sentidos: 

ora domínio geral de todo os enunciados, ora grupo individualizável de 

enunciados, ora prática regulamentada dando conta de um certo número de 

enunciados; e a própria palavra "discurso”, que deveria servir de limite e de 

invólucro ao termo “enunciado”, não a fiz variar à medida que deslocava 

minha análise ou seu ponto de aplicação, à medida que perdia de vista o 

próprio enunciado? (FOUCAULT, [1969] 2008, p. 90). 

Mesmo no capítulo III – “O enunciado e o arquivo”, de A arqueologia do saber, em 

sua primeira parte, denominada “Definir o enunciado”, Foucault, em seu exercício teórico, 

evita fechar o conceito, apresentando apenas algumas premissas com objetivos de delimitação 

do problema. Por negativas, ele inicialmente diz: “[…] o enunciado não é uma unidade do 

mesmo gênero da frase, proposição ou ato de linguagem […]” ([1969] 2008, p. 97) e “o 

enunciado não é, pois uma estrutura […]” ([1969] 2008, p. 98), para em seguida afirmar que o 

mesmo  
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[…] é uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos signos, e 

a partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, se 

eles "fazem sentido" ou não, segundo que regra se sucedem ou se justapõem, 

de que são signos, e que espécie de ato se encontra realizado por sua 

formulação (oral ou escrita)” ([1969] 2008, p. 98). 

Enfim, nesta etapa, o enunciado será compreendido como uma função, e ao pensá-lo como tal,  

Foucault descreve o enunciado a partir de oposições com outras unidades – 

frase, proposição, atos de fala – para marcar diferenças e para acentuar que 

os estudos lingüísticos (estruturais, evidentemente) sempre deixaram o 

enunciado como um resto, um elemento residual e, portanto pressuposto mas 

não analisado (GREGOLIN, 2006, p. 88-89).  

Pelo exposto em A Arqueologia do Saber, o conceito de enunciado resultou de um 

complexo exercício lógico-reflexivo empreendido por Foucault, através do qual ele 

estabeleceu significativas diferenças ao que se entendia por enunciado na linguística e na 

história do pensamento. Além disso, na Arqueologia, outros tantos conceitos foram tomando 

forma a partir da conceituação do enunciado, dentre eles, um que é de extrema importância 

para o campo da Análise de Discurso: trata-se do conceito de “formação discursiva” que 

emerge a partir do momento em que ele reflete sobre as possíveis relações entre enunciados. 

O conceito de formação discursiva é assim descrito por Foucault: 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos 

de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 

regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 

discursiva – evitando, assim, palavras demasiado carregadas de condições e 

conseqüências, inadequadas, aliás, para designar semelhante dispersão, tais 

como "ciência", ou "ideologia", ou "teoria", ou "domínio de objetividade". 

Chamaremos de regras de formação as condições a que estão submetidos os 

elementos dessa repartição (objetos, modalidade de enunciação, conceitos, 

escolhas temáticas). As regras de formação são condições de existência (mas 

também de coexistência, de manutenção, de modificação e de 

desaparecimento) em uma dada repartição discursiva ([1969] 2008, p. 43, 

grifos do autor). 

Para explicitar melhor este conceito, ora forjado, Foucault relata o que ele 

compreende por sistema de formação: 

Por sistema de formação é preciso, pois, compreender um feixe complexo de 

relações que funcionam como regra: ele prescreve o que deve ser 

correlacionado em uma prática discursiva, para que esta se refira a tal ou tal 
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objeto, para que empregue tal ou tal enunciação, para que utilize tal ou tal 

conceito, para que organize tal ou tal estratégia. Definir em sua 

individualidade singular um sistema de formação é, assim, caracterizar um 

discurso ou um grupo de enunciados pela regularidade de uma prática 

([1969] 2008, p. 82-83). 

Há uma importante ponderação feita por Foucault em relação ao “sistema de 

formação”: este não é “estranho ao tempo”, isto é, “não reúne tudo que pode aparecer, através 

de uma série secular de enunciados, em um ponto inicial que seria, ao mesmo tempo, começo, 

origem, fundamento, sistema de axiomas, e a partir do qual as peripécias da história real só se 

desenrolariam de maneira inteiramente necessária” ([1969] 2008, p. 83). 

Para Foucault ([1969] 2008, p. 83), o sistema de formação seria então responsável 

por um duplo delineamento de sistemas de regras: sendo o primeiro, aquele que foi posto em 

prática para situar dentro de um mesmo discurso, as transformações sofridas por um dado 

objeto, pelo aparecimento de uma nova enunciação, pela elaboração, transformada ou 

simplesmente importada, de um dado conceito, e pela modificação de uma estratégia; e o 

segundo, aquele que foi empregado  

para que uma mudança em outros discursos (em outras práticas, nas 

instituições, relações sociais, processos econômicos) pudesse ser transcrita 

no interior de um discurso dado, constituindo assim um novo objeto, 

suscitando uma nova estratégia, dando lugar a novas enunciações ou novos 

conceitos (FOUCAULT, [1969] 2008, p. 83). 

Contudo, adverte Foucault, “o que se descreve como ‘sistemas de formação’ não 

constitui a etapa final dos discursos, se por este termo entendemos os textos (ou as falas) tais 

como se apresentam com seu vocabulário, sintaxe, estrutura lógica ou organização retórica” 

([1969] 2008, p. 84). Para ele, a análise dos sistemas de formação é apenas uma etapa no 

processo analítico dos discursos.  

Na concepção foucaultiana, “a análise das formações discursivas se opõe a muitas 

descrições habituais” ([1969] 2008, p. 84) e o que esta “[…] descobre não é a própria vida em 

efervescência, a vida ainda não capturada, mas sim uma espessura imensa de sistematicidades, 

um conjunto cerrado de relações múltiplas” ([1969] 2008, p. 85). 

Foucault, ainda em A Arqueologia do Saber ([1969] 2008), estabelece quatro 

proposições que explicitam de certa forma parte de seu processo analítico envolvendo o 

conceito de FD. As duas primeiras envolvem a relação entre FD e enunciados e foram assim 

descritas:  
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1. Pode-se dizer que a demarcação das formações discursivas, 

independentemente dos outros princípios de possível unificação, revela o 

nível específico do enunciado; mas pode-se dizer, da mesma forma, que a 

descrição dos enunciados e da maneira pela qual se organiza o nível 

enunciativo conduz à individualização das formações discursivas. Os dois 

procedimentos são igualmente justificáveis e reversíveis. A análise do 

enunciado e a da formação são estabelecidas correlativamente. Quando 

chegar, enfim, o dia de fundar a teoria, será necessário definir uma ordem 

dedutiva. 

2. Um enunciado pertence a uma formação discursiva, como uma frase 

pertence a um texto, e uma proposição a um conjunto dedutivo. Mas 

enquanto a regularidade de uma frase é definida pelas leis de uma língua, e a 

de uma proposição pelas leis de uma lógica, a regularidade dos enunciados é 

definida pela própria formação discursiva. A lei dos enunciados e o fato de 

pertencerem à formação discursiva constituem uma única e mesma coisa; o 

que não é paradoxal, já que a formação discursiva se caracteriza não por 

princípios de construção, mas por uma dispersão de fato, já que ela é para os 

enunciados não uma condição de possibilidade, mas uma lei de coexistência, 

e já que os enunciados, em troca, não são elementos intercambiáveis, mas 

conjuntos caracterizados por sua modalidade de existência (FOUCAULT, 

[1969] 2008, p. 132). 

A correlação proposta entre enunciados e FDs é mais do que uma constatação 

foucaultiana resultante de sua empreitada analítica, pelo modo como a expôs, podemos inferir 

que a interdependência entre estes conceitos deve ser tomada como procedimento 

metodológico na realização de uma análise do discurso. Esta mesma correlação lhe serviu de 

base para dar completude ao seu conceito de “discurso”, como exposto em sua terceira 

proposição:  

3. Pode-se então, agora, dar um sentido pleno à definição do "discurso" que 

havia sido sugerida anteriormente. Chamaremos de discurso um conjunto de 

enunciados, na medida em que se apóiem [sic] na mesma formação 

discursiva; ele não forma uma unidade retórica ou formal, indefinidamente 

repetível e cujo aparecimento ou utilização poderíamos assinalar (e explicar, 

se for o caso) na história; é constituído de um número limitado de 

enunciados para os quais podemos definir um conjunto de condições de 

existência. O discurso, assim entendido, não é uma forma ideal e intemporal 

que teria, além do mais, uma história; o problema não consiste em saber 

como e por que ele pôde emergir e tomar corpo num determinado ponto do 

tempo; é, de parte a parte, histórico – fragmento de história, unidade e 

descontinuidade na própria história, que coloca o problema de seus próprios 

limites, de seus cortes, de suas transformações, dos modos específicos de sua 

temporalidade, e não de seu surgimento abrupto em meio às cumplicidades 

do tempo (FOUCAULT, [1969] 2008, p. 132-133). 
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Se a correlação entre enunciados e FDs serviu a Foucault na construção do conceito 

de discurso, a observação das condições em que se dá esta correlação o levou a “fechar” o 

conceito de prática discursiva, exposto, assim, em sua quarta e última proposição: 

4. Finalmente, o que se chama "prática discursiva" pode ser agora precisado. 

Não podemos confundi-la com a operação expressiva pela qual um indivíduo 

formula uma idéia, um desejo, uma imagem; nem com a atividade racional 

que pode ser acionada em um sistema de inferência; nem com a 

"competência" de um sujeito falante, quando constrói frases gramaticais; é 

um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo 

e no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada área 

social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da 

função enunciativa (FOUCAULT, [1969] 2008, p. 133). 

Em suma, os conceitos de enunciado, FD e prática discursiva, formatados por 

Foucault, embora não sejam os únicos, são, para a AD de linha francesa, elementos essenciais, 

com os quais o analista vai operar suas análises.  

Faz-se importante relatar a estreita relação entre FD e interpretação de textos. 

Refletindo sobre as razões para múltiplas leituras de um texto, Sírio Possenti (2009, p. 13) 

comenta que um dos papéis da AD é restringir as “leituras possíveis” através do fornecimento 

de um “conjunto de fatores”, entre os quais está a FD. Para Possenti  

a AD certamente não poderia aceitar as leituras individuais (as que cada um 

faria como quisesse), pelo simples fato de que ela não acredita que haja 

sujeitos individuais que leiam “como querem”, mas sim que há grupos de 

sujeitos (situados em determinada posição) que leem como leem porque têm 

a história que têm (2009, p. 17). 

De fato, o trabalho analítico proposto por Foucault em A Arqueologia do Saber não 

fora o de “[…] descobrir um sentido que se encontraria, de algum modo, oculto sob os signos; 

por isso, não refere à interioridade de uma intenção, de um pensamento, de um sujeito” 

(CASTRO, 2009, p. 231). Se para Foucault, “interpretar é uma maneira de reagir à pobreza 

enunciativa e de compensá-la pela multiplicação do sentido; uma maneira de falar a partir 

dela e apesar dela” (FOUCAULT, [1969] 2008, p. 136), o trabalho do analista de discurso 

deve-se voltar, entre outras tarefas, para observação dos efeitos de sentido proporcionados 

pelos diversos enunciados dentro de uma FD e, a partir disso, buscar compreender a forma de 

operacionalização desses enunciados dentro dessa mesma FD. 

No âmbito da AD, o conceito de FD, forjado por Foucault, não foi prontamente 

acolhido. Historicamente, sua aceitação dentro do quadro da AD só se deu a partir de sua 
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reelaboração por Michel Pêcheux. Reelaboração que propiciou uma certa “instabilidade” a 

esta noção ao mesmo tempo que a conferiu um “grande êxito, mesmo fora dos trabalhos 

inspirados pela Escola Francesa”, comentam Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 240-241).  

Ao conceito de FD definido por Foucault, Pêcheux introduz a noção de 

interdiscurso, por compreender que  

[…] uma FD não é um espaço estrutural fechado. pois é constitutivamente 

"invadida" por elementos que vêm de outro lugar (isto é, de outras FD) que 

se repetem nela, fornecendo-lhe suas evidências discursivas fundamentais 

(por exemplo sob a forma de "preconstruídos" e de "discursos transversos")” 

(PÊCHEUX, 1997a, p. 314). 

Contudo, esta noção não liberta o sujeito do discurso, continuando o mesmo a ser 

“[…] concebido como puro efeito de assujeitamento à maquinaria da FD com a qual ele se 

identifica” (PÊCHEUX, 1997a, p. 314). O que desestabiliza as bases desse conceito é, para 

Pêcheux, “[…] a insistência da alteridade na identidade discursiva” acarretando, assim, no 

“fechamento desta identidade, e com ela a própria noção de maquinaria discursiva 

estrutural… e talvez também a de formação discursiva” (1997a, p. 315). Estabelece-se, 

portanto, uma crise, ou talvez melhor, um movimento de reflexão que permitirá o 

desenvolvimento de novas pesquisas. 

O conceito de interdiscurso, cujas formulações iniciais foram realizadas por Pêcheux 

na década de 1970, será ampliado e/ou reformulado por Courtine na década de 1980. Ele 

([1981] 2009) comenta que os trabalhos de Pêcheux, a partir da publicação da AAD-69, traz 

um conjunto de proposições teóricas ao lado de um método de análise do discurso, com 

significativa ênfase dada ao método, e que, paulatinamente, a partir de 1971, haverá uma 

inversão nesse quadro, quando a teoria ganha mais evidência, “[…] sob o efeito, notadamente, 

do trabalho de Althusser (1970)
1
 de um lado, e da referência teórica ao conceito de FD de 

outro […]” (COURTINE, [1981] 2009, p. 71). 

As teses althusserianas sobre aparelhos ideológico de estado irão influenciar 

significativamente os trabalhos de Pêcheux, concorrendo para estabelecer uma relação entre 

as ideologias e o discurso, ao ponto de se afirmar que “se as ideologias têm uma ‘existência 

material’, o discursivo será considerado como um de seus aspectos materiais” (COURTINE, 

[1981] 2009, p. 72). Courtine ressalta a estreita relação que foi estabelecida por Pêcheux entre 

                                                            
1  Althusser, L. Idéologie et Appareils Idéologiques d’État. La Pensée, Éditions Sociales, Paris, n. 151, 1970. 

[Aparelhos Ideológicos de Estado. Rio de Janeiro: Graal, 1979.] 
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FD e formação ideológica (FI), a partir da qual “extraiu” as seguintes proposições: “a) A 

instância ideológica estabelece, sob a forma de uma contradição desigual no seio de 

aparelhos, uma combinação complexa de elementos dos quais cada uma é uma FI. […]. b) As 

FD são componentes interligados das FI. […]. c) É no interior de uma FD que se realiza o 

“assujeitamento” do sujeito (ideológico) do discurso” (COURTINE, [1981] 2009, p. 72-73, 

grifos do autor). 

Courtine afirma que “a caracterização do interdiscurso de uma FD é, então, um ponto 

crucial da perspectiva desenvolvida por Pêcheux: a partir do interdiscurso as modalidades do 

assujeitamento poderão ser analisadas” ([1981] 2009, p. 74). De fato, explica Courtine, 

[…] o interdiscurso é o lugar no qual se constituem, para um sujeito falante, 

produzindo uma seqüência discursiva dominada por uma FD determinada, os 

objetos de que esse sujeito enunciador se apropria para deles fazer objetos de 

seu discurso, assim como as articulações entre esses objetos, pelos quais o 

sujeito enunciador vai dar uma coerência à sua declaração, no que 

chamaremos, depois de Pêcheux (1975)2, o intradiscurso da seqüência 

discursiva que ele enuncia. É, então, na relação entre o interdiscurso de uma 

FD e o intradiscurso de uma seqüência discursiva produzida por um sujeito 

enunciador a partir de um lugar inscrito em uma relação de lugares no 

interior dessa FD que se deve situar os processos pelos quais o sujeito falante 

é interpelado-assujeitado como sujeito de seu discurso (COURTINE, [1981] 

2009, p. 74). 

Courtine comenta que é na relação do interdiscurso com o intradiscurso “que se 

estabelece a articulação do discurso com a língua” e aponta para dois aspectos estudados, 

quais sejam: 

a) O pré-construído. Esse termo, introduzido por Paul Henry, designa uma 

construção anterior, exterior, independente por oposição ao que é construído 

na enunciação. Ele marca a existência de um descompasso entre o 

interdiscurso como lugar de construção do pré-construído, e o intradiscurso, 

como lugar da enunciação por um sujeito. […]. 

b) A articulação de enunciados. O interdiscurso, enquanto lugar de 

constituição do pré-construído, fornece os objetos dos quais a enunciação de 

uma seqüência discursiva se apropria, ao mesmo tempo que (ele) atravessa e 

conecta entre si esses objetos; o interdiscurso funciona, assim, como um 

discurso transverso, a partir do qual se realiza a articulação com o que o 

sujeito enunciador dá coerência "ao fio de seu discurso": o intradiscurso de 

                                                            
2  Courtine aqui se refere ao seguinte texto: Pêcheux, M.; Fuchs, C. Mises au point et perspectives à propos de 

l’AAD. Langages, Didier/Larousse, Paris, n. 37, p, 51-68, 1975. [A propósito da Análise Automática do 

Discurso: atualização e perspectivas (1975). In: Gadet, F.; Hak, T. (Orgs.). Por uma análise automática do 

discurso. Campinas: Unicamp, 1990.] 
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uma seqüência discursiva aparece nessa perspectiva como um efeito do 

interdiscurso sobre si próprio. […] (COURTINE, [1981] 2009, p. 74-75). 

Como efeitos dessas concepções desenvolvidas por Pêcheux, Courtine aponta três 

consequencias: 

(1) É no interdiscurso como lugar de formação dos pré-construídos e de 

articulação dos enunciados que se constitui o enunciável como exterior ao 

sujeito de enunciação. 

(2) A interpelação-assujeitamento do sujeito falante como sujeito de seu 

discurso se realiza pela identificação deste último ao sujeito universal da FD; 

o sujeito enunciador é, nessa perspectiva, produzido como um efeito das 

modalidades dessa identificação; é, nos termos de Pêcheux, o domínio da 

forma-sujeito. 

(3) A determinação das condições de produção de uma seqüência discursiva 

só deveria efetuar-se no quadro de definição que constitui o conceito de FD, 

a partir do interdiscurso da FD que domina essa seqüência como "conjunto 

complexo imbricado de FD e de FI" ([1981] 2009, p. 76, grifos do autor). 

Percorrido o caminho teórico de construção da noção de interdiscurso por Pêcheux, 

Courtine ([1981] 2009) relaciona-o com o conceito de FD advindo da Arqueologia de 

Foucault e, como resultante, ele afirma que  

[…] o interdiscurso de uma FD deve ser pensado como um processo de 

reconfiguração incessante no qual o saber de uma FD é levado, em razão 

das posições ideológicas que esta FD representa em uma conjuntura 

determinada, a incorporar elementos pré-construídos produzidos no exterior 

de si mesmo, a depois produzir sua redefinição ou volta; a igualmente 

suscitar a lembrança de seus próprios elementos, a organizar sua repetição, 

mas também, eventualmente, a provocar seu apagamento, esquecimento ou 

mesmo sua denegação. O interdiscurso de uma FD, como instância de 

formação/repetição/transformação dos elementos do saber dessa FD, pode 

ser apreendido como o que regula o deslocamento de suas fronteiras 

(COURTINE, [1981] 2009, p. 100, grifo do autor). 

Aqui, a noção de interdiscurso é por ele relacionada com a de saber, por entender que 

“é no interdiscurso de uma FD […] que se constitui o domínio do saber próprio a esta FD” e, 

por inferir que  

o domínio de saber de uma FD funciona como um princípio de 

aceitabilidade discursiva para um conjunto de formulações (determina "o 

que pode e deve ser dito"), assim como um princípio de exclusão (determina 

"o que não pode/não deve ser dito") (COURTINE, [1981] 2009, p. 99). 
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As fronteiras de uma determinada FD serão, portanto, delimitadas pelo domínio de 

saber que lhe pertence e funcionará como princípio de inclusão/exclusão de “formulações” 

discursivas. Assim, conclui Courtine, o domínio de saber realiza 

o fechamento de uma FD, delimitando seu interior (o conjunto dos 

elementos do saber) de seu exterior (o conjunto dos elementos que não 

pertencem ao saber da FD); esse fechamento, entretanto, é 

fundamentalmente instável: não consiste num limite traçado, de uma vez por 

todas, mas se inscreve entre diversas FD como uma fronteira que se desloca,1 

em razão dos jogos da luta ideológica, nas transformações da conjuntura 

histórica de uma dada formação social ([1981] 2009, p. 99-100, grifo do 

autor). 

Para Courtine, a articulação dos planos do interdiscurso com o do intradiscurso é 

condição sine qua non para falar de discurso, pois o discurso não se apresenta, para ele, como 

“objetos dados a priori” ([1981] 2009, p. 102). Por conseguinte, mostra-se importante relatar 

que a análise do interdiscurso se apresenta como uma importante ferramenta para o analista de 

discurso, uma vez que permitirá remeter um dado dizer “a toda a uma filiação de dizeres, a 

uma memória, e a identificá-lo em sua historicidade, em sua significância, mostrando seus 

compromissos políticos e ideológicos” (ORLANDI, 2007, p. 32).  

Não se pode falar em “discurso” sem memória, tampouco se pode conceber 

teoricamente o enunciado sem a mesma. No plano de relação com a história, a memória 

adquire especial significado. As reflexões sobre o enunciado empreendidas por Foucault o 

levaram a perceber que havia entre o enunciado e a memória uma estreita relação. 

Observemos que Foucault, ao colocar o enunciado como acontecimento, afirmou que o 

enunciado “abre para si mesmo uma existência remanescente no campo de uma memória” 

([1969] 2008, p. 31, grifo nosso), e, uma vez nesse plano, complementa ele, o mesmo estará 

sujeito às operações de repetição, transformação e reativação ([1969] 2008, p. 32).  

Na elaboração do conceito de “campo enunciativo” Foucault irá falar de “domínio de 

memória”, este compreendido como  

[…] enunciados que não são mais nem admitidos nem discutidos, que não 

definem mais, consequentemente, nem um corpo de verdades nem um 

domínio de validade, mas em relação aos quais se estabelecem laços de 

filiação, gênese, transformação, continuidade e descontinuidade histórica 

([1969] 2008, p. 64). 
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Percebemos, portanto, que a memória se coloca como um elemento fundamental para 

que se possa conceber o enunciado, ou melhor, a existência deste não poderia ser admitida 

sem ela, como podemos ver nas próprias palavras de Foucault, quando questiona se 

poderíamos falar de enunciado se uma voz não o tivesse enunciado, se uma 

superfície não registrasse seus signos, se ele não tivesse tomado corpo em 

um elemento sensível e se não tivesse deixado marca – apenas alguns 

instantes – em uma memória ou em um espaço? (FOUCAULT, [1969] 2008, 

p. 113, grifo nosso). 

Em 1981, foi publicado na França o livro de Jean-Jacques Courtine intitulado Análise 

do discurso político: o discurso comunista endereçado aos cristãos resultante de sua tese de 

doutorado "Alguns problemas teóricos e metodológicos em Análise do discurso: o discurso 

comunista endereçado aos cristãos", defendida no ano anterior em Paris. Do conjunto das 

formulações teóricas produzidas por Courtine, uma ganhou especial destaque: a noção de 

memória discursiva, cuja inclusão dentro da “problemática da análise do discurso político”, 

foi assim por ele justificada: 

Essa noção nos parece subjacente à análise das FD que a Arqueologia do 

saber efetua: toda formulação apresenta em seu "domínio associado" outras 

formulações que ela repete, refuta, transforma, denega…,4 isto é, em relação 

às quais ela produz efeitos de memória específicos; mas toda formulação 

mantém igualmente com formulações com as quais coexiste (seu "campo de 

concomitância", diria Foucault) ou que lhe sucedem (seu "campo de 

antecipação") relações cuja análise inscreve necessariamente a questão da 

duração e da pluralidade dos tempos históricos no interior dos problemas 

que a utilização do conceito de FD levanta (COURTINE, [1981] 2009, p. 

104, grifos do autor). 

Como podemos observar, esta noção teórica emerge a partir de sua reflexão sobre as 

conceituações de FD elaboradas por Foucault. Para Piovezani e Sargentini  

[…] a tese de Courtine faz convergir primorosamente a teoria do discurso 

com postulados da arqueologia de Foucault e demonstra que as formações 

discursivas são freqüentadas por seus outros, entre os quais e não de modo 

aleatório a memória tende à eleger um antagonista singular, cuja presença se 

dá sob a forma de repetição e de reformulação, de inscrição duradoura ou de 

apagamento repentino (2009, p. 8, grifo do autor). 

A leitura da obra de Foucault realizada por Courtine foi uma “leitura sem filtro”, diz 

Gregolin (2006, p. 155). Ela também registra o posicionamento crítico de Courtine, no 

“Colóquio Materialités Discursives”, em relação à noção de FD desenvolvida por Pêcheux, o 
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qual a considerava “muito fechada”, o que fez com que ele propusesse “pensá-la como 

‘fronteiras que se deslocam’” a partir da teorização do conceito de FD por Foucault (2006, p. 

155-156). 

Poderíamos então inferir que Courtine vai, através de sua investigação teórica, 

analisar, entre outras questões, como a memória opera nos discursos e através deles. Para ele, 

forjar a noção de “memória discursiva” e introduzi-la no seio da AD foi um modo de 

oportunizar a “articulação” da AD com “as formas contemporâneas da pesquisa histórica” 

(COURTINE, [1981] 2009, p. 105). Vale aqui ressaltar a advertência que ele faz ao leitor de 

seu trabalho: para que não se faça uma associação do termo “memória discursiva” com o de 

“memorização psicológica”, este último tão comum aos psicolinguistas. Para Courtine, “a 

noção de memória discursiva diz respeito à existência histórica do enunciado no interior de 

práticas discursivas regradas por aparelhos ideológicos” ([1981] 2009, p. 105-106, grifo do 

autor). Noção que, em seu entendimento, 

visa o que Foucault [em seu livro A ordem do discurso] levanta a propósito 

dos textos religiosos, jurídicos, literários, científicos, "discursos que 

originam um certo número de novos atos, de palavras que os retomam, os 

transformam ou falam deles, enfim, os discursos que indefinidamente, para 

além de sua formulação, são ditos, permanecem ditos e estão ainda a dizer" 

(COURTINE, [1981] 2009, p. 106). 

Podemos afirmar que Courtine trabalhou especificamente em sua tese sobre a relação 

dos discursos políticos com a própria prática política. As seguintes questões, por ele elencadas 

para sua pesquisa, nos dão uma dimensão de sua incursão teórica: 

[…] na luta ideológica, do que convém dizer e não dizer, a partir de uma 

determinada posição em uma conjuntura dada, ao escrever um panfleto, uma 

moção, uma tomada de posição? Em outras palavras: como o trabalho de 

uma memória coletiva permite, no interior de uma FD, a lembrança, a 

repetição, a refutação, mas também o esquecimento desses elementos de 

saber que são os enunciados? Enfim, sobre que modo material existe uma 

memória discursiva? (COURTINE, [1981] 2009, p. 106). 

Ao escolher um conjunto de discursos que o Partido Comunista Francês dirigiu aos 

cristãos entre 1936 e 1976, Courtine constituiu um corpus significativo para sua pesquisa, 

através do qual ele pode observar e buscar compreender o modus operandi da “memória 

discursiva”. Corpus, este, que cobre um período de quarenta anos e que o possibilitou 

observar como “a memória irrompe na atualidade do acontecimento” (COURTINE, 2009, p. 

103), produzindo, desse modo, seus “efeitos” nesse mesmo acontecimento. “Efeito de 
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memória”, aliás, é outra noção que emerge de seu trabalho, decorrente de sua observação 

sobre a relação entre o interdiscurso e o intradiscurso e que é por ele definida como o retorno 

de uma “formulação-origem” na “atualidade de uma ‘conjuntura discursiva’” (COURTINE, 

[1981] 2009, p. 106). 

A questão sobre a “memória discursiva” foi retomada por Pêcheux em 1983, quando 

de sua participação na sessão temática “Papel da Memória” no colóquio realizado na Escola 

Normal Superior de Paris. Ao tratar “a memória como estruturação de materialidade 

discursiva complexa, estendida em uma dialética da repetição e da regularização” (2007, p. 

52), Pêcheux definiu “memória discursiva” como sendo 

[…] aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem 

restabelecer os "implícitos" (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-

construídos, elementos citados e relatados, discursos-transversos, etc.) de 

que sua leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível 

(2007, p. 52). 

Contudo, Pêcheux, fazendo referência a Pierre Achard, afirmou que ele  

[…] levanta a hipótese de que não encontraremos nunca, em nenhuma parte, 

explicitamente, esse discurso-vulgata do implícito, sob uma forma estável e 

sedimentada: haveria, sob a repetição, a formação de um efeito de série pelo 

qual uma "regularização" (termo introduzido por P. Achard) se iniciaria, e 

seria nessa própria regularização que residiriam os implícitos, sob a forma de 

remissões, de retomadas e de efeitos de paráfrase (2007, p. 52). 

Além disso, Pechêux, retomando o pensamento de Pierre Achard, complementou o antes 

disposto, afirmando que  

[…] essa regularização discursiva, que tende assim a formar a lei da série do 

legível, é sempre suscetível de ruir sob o peso do acontecimento discursivo 

novo, que vem perturbar a memória: a memória tende a absorver o 

acontecimento, como uma série matemática prolonga-se conjeturando o 

termo seguinte em vista do começo da série, mas o acontecimento 

discursivo, provocando interrupção, pode desmanchar essa "regularização" e 

produzir retrospectivamente uma outra série sob a primeira, desmascarar o 

aparecimento de uma nova série que não estava constituída enquanto tal e 

que é assim o produto do acontecimento; o acontecimento, no caso, desloca 

e desregula os implícitos associados ao sistema de regularização anterior 

(2007, p. 52, grifo nosso). 

Orlandi (2007) fez algumas observações sobre a relação da “memória” com o 

discurso, dentre as quais destacamos três que bem nos servirão de resumo e de suporte para a 
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compreensão do que foi até aqui exposto. A primeira delas é a afirmação de que “a memória, 

[…] quando pensada em relação ao discurso […], é tratada como interdiscurso”, [pois este], 

“disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva 

dada” (2007, p. 31). A segunda observação nos lembra de que “o dizer não é propriedade 

particular. As palavras não são só nossas. Elas significam pela história e pela língua. O que é 

dito em outro lugar também significa nas "nossas" palavras” (2007, p. 32). A terceira expõe 

sua compreensão de “memória discursiva”, ao nos dizer que esta é “o saber discursivo que 

torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pre-construído [sic], o já-dito que está 

na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra” (2007, p. 31).  

Além dessas três observações que destacamos da fala de Orlandi, faz-se importante 

acrescer uma outra que tem prescrição de procedimento metodológico para os analistas de 

discurso: 

A observação do interdiscurso nos permite, […], remeter o dizer […] a toda 

a uma filiação de dizeres, a uma memória, e a identificá-lo em sua 

historicidade, em sua significância, mostrando seus compromissos políticos 

e ideológicos (ORLANDI, 2007, p. 32). 

A noção de memória na AD não pode nem deve ser tomada como uma questão 

fechada. Se ela adquiriu certa estabilidade a partir da década de 1980, através das 

contribuições de Courtine, encontra-se, na atualidade, novamente em questão, devido, 

principalmente, como nos lembram Charaudeau e Maingueneau (2008), ao desenvolvimento 

da tecnologia que nos proporcionou novos modos de gravação e de estocagem, afetando 

significativamente a relação “tradicionalizada” de estabilidade e perecibilidade que a memória 

possuía nos diversos gêneros de discurso. 

2.3 O sujeito na Análise de Discurso: estratégias e resistências 

A história da AD, que rejeita como princípio o sujeito cartesiano, ou, como diz 

Possenti (2003, p. 28), “a decisão de combatê-lo onde aparecesse e até mesmo onde devesse 

ser inventado”, apresenta em sua trajetória teses distintas sobre a questão do sujeito.  

Em seu histórico artigo de 1983, Pêcheux (1997a) reflete sobre a trajetória até então 

percorrida pela AD, demarcando-a em “três épocas”. Neste artigo, encontraremos revelados 

“os embates, as reconstruções, as retificações operadas na constituição do campo teórico da 

análise do discurso francesa”, diz Gregolin (2006, p. 60). Pêcheux adota nestas “três épocas” 

distintas abordagens quanto à da questão do sujeito. A primeira época é marcada pela 
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aproximação às teses althusserianas sobre os aparelhos ideológicos e o assujeitamento, que 

“[…] propõem um sujeito atravessado pela ideologia e pelo inconsciente (um sujeito que não 

é fonte nem origem do dizer; que reproduz o já-dito, o já-lá, o pré-construído)” (GREGOLIN, 

2006, p. 61-62); a segunda é atravessada pela re-interpretação do conceito de formação 

discursiva elaborado por Foucault em A Arqueologia do Saber, de 1969; nesta mesma época, 

Pêcheux formula sua teoria dos “dois esquecimentos”, na qual “[…] sob a ação da 

interpelação ideológica, o sujeito pensa que é a fonte do dizer pois este se apresenta como 

uma evidência” (GREGOLIN, 2006, p. 62, grifos da autora); e, por fim, na terceira época, 

quando Pêcheux acrescenta ao seu conceito de formação discursiva, elaborado em 1971, a 

“reflexão sobre a materialidade do discurso e do sentido” (GREGOLIN, 2006, p. 63, grifos 

da autora), firmando como entendimento que “os indivíduos são interpelados em sujeitos-

falantes (em sujeitos de seu discurso) pelas formações discursivas que representam 'na 

linguagem' as formações ideológicas que lhes são correspondentes” (PÊCHEUX, 1997b, p. 

161, grifos do autor). 

A abordagem sobre a questão do sujeito do discurso foi para Foucault o principal 

objeto de estudo de duas décadas de sua vida. Ele mesmo afirma em seu texto O sujeito e o 

poder que não foi seu objetivo “[…] analisar o fenômeno do poder nem elaborar os 

fundamentos de tal análise” (1995, p. 231). Seu objetivo, no entanto, “[…] foi criar uma 

história dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se 

sujeitos” (1995, p. 231). Ele nos apresenta, neste mesmo texto, o resultado deste seu trabalho, 

o qual se deteve em “três modos de objetivação que transformam os seres humanos em 

sujeitos” (1995, p. 231). Vejamos, pela lavra do próprio Foucault, a apresentação desses 

modos: “O primeiro é o modo da investigação, que tenta atingir o estatuto de ciência, como, 

por exemplo, a objetivação do sujeito do discurso na grammaire générale,
1 

na filologia e na 

linguística. […]. Na segunda parte do meu trabalho, estudei a objetivação do sujeito naquilo 

que eu chamarei de ‘práticas divisoras’. O sujeito é dividido no seu interior e em relação aos 

outros. Este processo o objetiva. Exemplos: o louco e o são, o doente e o sadio, os criminosos 

e os ‘bons meninos’. Finalmente, tentei estudar […] o modo pelo qual um ser humano torna-

se um sujeito. Por exemplo, eu escolhi o domínio da sexualidade — como os homens 

aprenderam a se reconhecer como sujeitos de ‘sexualidade’ (1995, p. 231-232).  

Após essa explanação, Foucault (1995, p. 232) afirma que o “sujeito” foi seu “tema 

geral de pesquisa”, embora o mesmo reconheça que houve um significativo envolvimento 

com a questão do poder, por entender que, “[…] enquanto o sujeito humano é colocado em 
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relações de produção e de significação, é igualmente colocado em relações de poder muito 

complexas” (1995, p. 232). Para Gregolin, ao pensar  

[…] o "sujeito" como uma fabricação, uma construção realizada, 

historicamente, pelas práticas discursivas, é no entrecruzamento entre 

discurso, sociedade e história que Foucault observa as mudanças nos saberes 

e sua conseqüente articulação com os poderes; [e que], “para Foucault, o 

sujeito é o resultado de uma produção que se dá no interior do espaço 

delimitado pelos três eixos da ontologia do presente (os eixos do ser-saber, 

do ser-poder e do ser-si)” (2006, p. 59).  

Portanto, conclui ela, “[…] se o objetivo fundamental de Foucault é ‘produzir uma história 

dos diferentes modos de subjetivação do ser humano na nossa cultura’ e, se essa história é 

constituída pelo discurso, a relação entre linguagem, história e sociedade está na base de suas 

reflexões” (2006, p. 59). 

Ao admitir a tese sobre as relações de poder entre sujeitos numa determinada 

sociedade, Foucault também admite uma outra que lhe é, não oposta, como poderíamos supor, 

mas inerente e de igual força: a tese da “resistência”. Para ele “[…] não há relações de poder 

sem resistências; que estas são tão mais reais e eficazes quanto mais se formem ali mesmo 

onde se exercem as relações de poder” (2006b, p. 249). Inerente, porque  

a resistência ao poder não tem que vir de fora para ser real, mas ela não é 

pega na armadilha porque ela é a compatriota do poder. Ela existe tanto mais 

quanto ela esteja ali onde está o poder; ela é, portanto, como ele, múltipla e 

integrável a estratégias globais (FOUCAULT, 2006b, p. 249). 

Portanto, para Foucault, “viver em sociedade é, de qualquer maneira, viver de modo que seja 

possível a alguns agirem sobre a ação dos outros. Uma sociedade ‘sem relações de poder’ só 

pode ser uma abstração” (1995, p. 245-246). 

Gregolin comenta que “se só houvesse a escravização, a submissão e a passividade, 

seria o fim da História” (2006, p. 136, grifo da autora), apontando em seguida para a questão 

da “disciplinarização” relatada por Foucault como um fator de evidência de que há 

resistência, que há luta entre os sujeitos, posto que “[…] nenhum poder é absoluto ou 

permanente; ele é, pelo contrário, transitório e circular, o que permite a aparição das fissuras 

onde é possível a substituição da docilidade pela meta contínua e infindável da libertação dos 

corpos” (GREGOLIN, 2006, p. 136). 

Para análise das relações de poder, Foucault estabeleceu cinco pontos: o primeiro 

deles é o “sistema das diferenciações” que engloba todo tipo de diferenças, seja de ordem 



2 Iluminações teóricas da análise de discurso nos caminhos da pesquisa 44 

econômica, cultural, linguística, seja de ordem das habilidades e competências. Para ele, “toda 

relação de poder opera diferenciações que são, para ela, ao mesmo tempo, condições e 

efeitos” (1995, p. 246, grifo do autor); o segundo ponto se refere ao “tipo de objetivos 

perseguidos por aqueles que agem sobre a ação dos outros” (1995, p. 246, grifo do autor), no 

qual Foucault reúne tanto os objetivos de ordem econômico-financeira quanto as ações que 

objetivam a manutenção de posições hierárquicas; o terceiro ponto, por ele denominado de 

“modalidades instrumentais”, observa o modus operandi do exercício de poder, ou seja, os 

diversos mecanismos e dispositivos que os sujeitos se utilizam para agir uns sobre os outros; o 

quarto abrange “as formas de institucionalização” que incluem desde “dispositivos 

tradicionais”, passando por “sistemas complexos”, que se pode encontrar no Estado, até o 

sistema de “[…] distribuição de todas as relações de poder num conjunto social dado” (1995, 

p. 246, grifo do autor); “Os graus de racionalização”, quinto e último ponto estabelecido por 

Foucault, compreende a forma como o exercício de poder se elabora, ou seja, como se dá “o 

funcionamento das relações de poder”, seja “[…] em função da eficácia dos instrumentos e da 

certeza do resultado […]”, seja “[…] em função do custo eventual […]”, pois, conforme ele, 

“o exercício do poder não é um fato bruto, um dado institucional, nem uma estrutura que se 

mantém ou se quebra: ele se elabora, se transforma, se organiza, se dota de procedimentos 

mais ou menos ajustados” (1995, p. 246-247, grifos do autor).  

A questão da resistência do sujeito foi um dos pontos polêmicos, provocador de 

embates entre os principais teóricos da AD francesa – destacadamente entre Pêcheux e 

Foucault. Leitores e discípulos de Althusser, como já assinalamos, suas respectivas incursões 

teóricas e políticas os levaram a construir diferentes visões sobre esta questão. A aproximação 

de Pêcheux às concepções teóricas de Althusser foi muito mais significativa, principalmente à 

ideia de “lutas de classes na teoria”, cujo princípio, diz Gregolin, norteou “[…] todo o 

trabalho de Pêcheux” (2006, p. 113). Digo mais significativa, porque essa “fidelidade” a 

Althusser foi o pivô das discordâncias e das duras críticas que Pêcheux dirigiu a Foucault 

quando este último iniciou uma ruptura teórico-política com o autor de Ideologia e aparelhos 

ideológicos do estado. Conforme Gregolin, Foucault “[…] nunca concordou com os 

althusserianos em um ponto central: aquilo que ele chama de ‘culto personalista a Marx’” 

(GREGOLIN, 2006, p. 114). O “respeito ao texto de Marx” e a crença no marxismo como 
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ciência são, aliás, duas duras críticas que Foucault dirige em sua entrevista com S. Hasumi
3
 

aos que tomam os ditos de Marx como verdades trans-históricas, fechando-se, assim num 

academicismo cego. Gregolin comenta que mesmo 

a "atenuação" das críticas a Marx e a inclinação do pêndulo para o marxismo 

não fez, entretanto, cessarem as divergências. Pelo contrário, o "marxismo 

paralelo" de Foucault provocará uma grande fratura, que virá depois de 

1976, com os textos da sua "analítica do poder", pois eles se dirigem contra a 

teoria althusseriana dos aparelhos ideológicos de Estado, ao criticar e 

dissolver a idéia de centralidade do Poder do Estado (2006, p. 117). 

Foi este direcionamento foucaultiano que de certa forma determinou uma clivagem 

na forma de pensar a resistência. Ao desenvolver seu construto teórico sobre o poder, 

Foucault colocou a questão da resistência como condição de existência do próprio poder. Para 

ele, poder e resistência não estão dissociados, não estão numa relação de antecedência e 

consequência, de causa e efeito. Para Foucault a resistência “[…] não é uma substância. Ela 

não é anterior ao poder que ela enfrenta. Ela é coextensiva a ele e absolutamente 

contemporânea” (2008, p. 241). Ao pensar o poder como relação, ele afirmou que “[…] a 

partir do momento em que há uma relação de poder, há uma possibilidade de resistência. 

Jamais somos aprisionados pelo poder: podemos sempre modificar sua dominação em 

condições determinadas e segundo uma estratégia precisa (2008, p. 241)”. 

Essa reflexão teórica, como podemos ver, opõe-se à tese pecheutiana da interpelação 

ideológica, na qual não cabia, a princípio, a noção de resistência, que será posteriormente 

incorporada pelo próprio Pêcheux quando ele, diante da crise posta dentro do PCF na segunda 

metade dos anos de 1970, produziu uma revisão das teses althusserianas. “Só há causa daquilo 

que falha ou o inverno político francês: início de uma retificação” é o título do texto, anexo ao 

livro Semântica e discurso, de 1975, no qual se pode tomar conhecimento do conteúdo desta 

revisão. Conforme a própria exposição de Pêcheux, “mexer com uma espécie de ‘Tríplice 

Aliança’ teórica que, na França ao menos, se configurou sob os nomes de Althusser, Lacan e 

Saussure no decorrer dos anos 60” (1997b, p. 293), significou, neste processo de revisão, 

“intervir no Marxismo sobre a questão da ideologia, levantando questões sobre sua relação 

com a Psicanálise e com a Lingüística” (1997b, p. 293). Essa revisão-intervenção realizada 

                                                            
3  FOUCAULT, Michel. Da arqueologia à dinástica. In: Manoel Barros da Motta (Org.). Estratégia, poder-

saber. Tradução de Vera Lucia Avellar Ribeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1973. p. 48-60. 

(Ditos & Escritos; IV). 
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por Pêcheux foi mais do que uma tarefa teórica, foi, principalmente, uma corajosa tarefa 

política. Como bem o disse, 

intervir filosoficamente obriga a tomar partido: eu tomo partido pelo fogo de 

um trabalho crítico, que, muito provavelmente, acabará por destruir a 

cidadela da "Tríplice Aliança" como tal, embora haja, ao mesmo tempo, a 

possibilidade de que, por essa via, algo novo venha a nascer […] 

(PÊCHEUX, 1997b, p. 294). 

No que tange à questão da resistência, que ora nos interessa, podemos acompanhar 

no texto “Só há causa daquilo que falha ou o inverno político francês: início de uma 

retificação” a empreitada reflexiva pecheutiana que, em certa altura, levou-o a afirmar que  

“quem diz luta de classe da classe dominante diz resistência, revolta e luta de 

classe da classe dominada", escrevia Althusser no fim do artigo sobre os 

Aparelhos Ideológicos de Estado… O lapso e o ato falho (falhas do ritual, 

bloqueio da ordem ideológica) bem que poderiam ter alguma coisa de muito 

preciso a ver com esse ponto sempre-já aí, essa origem não-detectável da 

resistência e da revolta: formas de aparição fugidias de alguma coisa "de 

uma outra ordem", vitórias ínfimas que, no tempo de um relâmpago, 

colocam em xeque a ideologia dominante tirando partido de seu 

desequilibrio (PÊCHEUX, 1997b, p. 301). 

Como bem observou Gregolin, Pêcheux lança mão da psicanálise “[…] para explicar 

as resistências” e “afirmar que a interpelação admite falhas, fracassos […]” (2006, p. 140). 

Entrementes, é de fundamental importância ressaltar que, nesse mesmo texto de revisão, 

Pêcheux reconhece que o conceito de resistência implementado por Foucault trouxe 

importantes contribuições. Reconhecimento que não se dá sem críticas e que, por sua vez, 

configuram-se numa verdadeira postura de resistência da parte de Pêcheux, como podemos 

observar em suas próprias palavras:  

[…] certas análises de Michel Foucault fornecem a possibilidade de retificar 

a distinção althusseriana entre interpelação ideológica e violência repressiva, 

colocando à mostra o processo de individualização-normativização no qual 

diferentes formas de violência do Estado assujeitam os corpos e asseguram 

materialmente a submissão dos dominados – mas com a condição expressa 

de retificar o próprio Foucault sobre um ponto essencial, a saber, seu 

embaraço com respeito à psicanálise e ao marxismo: desmontando 

pacientemente as múltiplas engrenagens pelas quais se realizam o 

levantamento e a arregimentação dos indivíduos, os dispositivos materiais 

que asseguram seu funcionamento e as disciplinas de normativização que 

codificam seu exercício, Foucault traz uma contribuição importante para as 

lutas revolucionárias de nosso tempo, mas, simultaneamente, ele a torna 
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obscura, ficando inapreensíveis os pontos de resistência e as bases da revolta 

de classe (1997b, p. 301-302, grifo do autor). 

Se o construto teórico foucaultiano não foi acatado na íntegra é porque houve 

posicionamentos políticos diferenciados entre Pêcheux e Foucault. No entanto, a incursão 

teórica empreendida por Foucault sobre a questão que envolve sujeito e resistência provocou, 

sem dúvidas, um abalo nos alicerces teóricos althusserianos e pecheutianos, o que levou 

Pêcheux, ao final do seu texto, afirmar que  

– não há dominação sem resistência: primeiro prático da luta de classes, que 

significa que é preciso "ousar se revoltar".  

– ninguém pode pensar do lugar de quem quer que seja: primado prático do 

inconsciente, que significa que é preciso suportar o que venha a ser pensado, 

isto é, é preciso "ousar pensar por si mesmo" (1997b, p. 304). 

A partir desses “dois pontos incontornáveis”, como assim os classificou Pêcheux 

(1997b, p. 304), a questão do assujeitamento para a AD francesa não seria mais a mesma… 

Mas não só esta questão, pois, como nos lembra Gregolin, esta atitude crítica de Pêcheux, que 

será intensificada a partir de 1980, o levará não só a efetuar uma revisão dos postulados 

althusserianos como produzirá uma “desconstrução teórico-metodológica que desenhará um 

novo caminho para a análise do discurso francesa” (2006, p. 150).  

Se, na concepção foucaultiana, as relações de poder trazem em seu bojo a questão da 

resistência como condição inerente às relações de poder, ao analisar as relações de poder e as 

resistências, Foucault viu emergir as “estratégias” utilizadas nesse jogo de relações. A 

evidência das estratégias levou Foucault a estabelecer uma nova relação, agora entre as 

relações de poder e relações estratégicas. Essa nova relação se encontra relatada, com 

destaque, na quarta e última seção de seu texto “O sujeito e o poder” (1995), que, in limine, 

traz uma exposição dos três sentidos, então correntes, para a palavra estratégia: 

Primeiramente, para designar a escolha dos meios empregados para se 

chegar a um fim; trata-se da racionalidade empregada para atingirmos um 

objetivo. Para designar a maneira pela qual um parceiro, num jogo dado, age 

em função daquilo que ele pensa dever ser a ação dos outros, e daquilo que 

ele acredita que os outros pensarão ser a dele; em suma, a maneira pela qual 

tentamos ter uma vantagem sobre o outro. Enfim, para designar o conjunto 

dos procedimentos utilizados num confronto para privar o adversário dos 

seus meios de combate e reduzi-lo a renunciar à luta; trata-se, então, dos 

meios destinados a obter a vitória. Estas três significações se reúnem nas 
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situações de conforto [sic]4 – guerra ou jogo – onde o objetivo é agir sobre 

um adversário de tal modo que a luta lhe seja impossível. A estratégia se 

define então pela escolha das soluções "vencedoras" (FOUCAULT, 1995, p. 

247-248, grifos do autor). 

Ao desenvolver sua reflexão sobre a questão da estratégia, um novo conceito 

emergiu: o de “estratégia de poder”, definido como “[…] conjunto dos meios operados para 

fazer funcionar ou para manter um dispositivo de poder” (FOUCAULT, 1995, p. 248). 

Compreendendo o poder como um feixe de relações, Foucault vai então falar de estratégia das 

relações de poder, assumindo “que estas constituem modos de ação sobre a ação possível, 

eventual, suposta dos outros” (1995, p. 248). Desta assunção, ele concluiu que “estratégias” 

podem ser entendidas como “[…] os mecanismos utilizados nas relações de poder” (1995, p. 

248).  

Lembremos que Foucault não concebe o poder sem resistência, pois  

[…] no centro das relações de poder e como condição permanente de sua 

existência, há uma "insubmissão" e liberdades essencialmente renitentes, não 

há relação de poder sem resistência, sem escapatória ou fuga, sem inversão 

eventual; toda relação de poder implica, então, pelo menos de modo virtual, 

uma estratégia de luta, sem que para tanto venham a se superpor, a perder 

sua especificidade e finalmente a se confundir (FOUCAULT, 1995, p. 248). 

Por conseguinte, se há relações de poder deve-se assumir que existem estratégias de 

confronto. Admitida essa premissa, uma nova relação nos é proposta por Foucault: entre 

relações de poder e estratégias de confronto, cada uma tendo a outra como “[…] uma espécie 

de limite permanente, de ponto de inversão possível” (1995, p. 248). Este ponto de inversão é 

um aspecto importante da reflexão foucaultiana, uma vez que ele compreende que no jogo 

dessa relação há uma espécie de “fronteira”, pois,  

[…] entre relação de poder e estratégia de luta, existe atração recíproca, 

encadeamento indefinido e inversão perpétua. A cada instante, a relação de 

poder pode tornar-se, e em certos pontos se torna, um confronto entre 

adversários. A cada instante também as relações de adversidade, numa 

sociedade, abrem espaço para o emprego de mecanismos de poder 

(FOUCAULT, 1995, p. 248-249). 

                                                            
4  Erro de tradução: No texto em inglês temos a palavra confrontation que se traduz comumente por “confronto” 

e não “conforto”.  
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Há, portanto, entre as relações de poder e estratégias de confronto um curioso embate 

no qual “toda estratégia de confronto sonha em tornar-se relação de poder; e toda relação de 

poder inclina-se, tanto ao seguir sua própria linha de desenvolvimento quanto ao se deparar 

com resistências frontais, a tornar-se estratégia vencedora” (FOUCAULT, 1995, p. 248). Tal 

embate, então, se nos apresenta como um continuum, levando-nos a pensar essa relação como 

algo em eterna instabilidade. E é justamente por essa especificidade, diz Foucault, que 

podemos compreender “[…] os mesmos processos, os mesmos acontecimentos, as mesmas 

transformações […] tanto no interior de uma história das lutas quanto na história das relações 

e dos dispositivos de poder (1995, p. 249). Os aparentes momentos de calmaria acontecem 

“[…] quando o jogo das reações antagônicas é substituído por mecanismos estáveis pelos 

quais um dentre eles pode conduzir de maneira bastante constante e com suficiente certeza a 

conduta dos outros” (FOUCAULT, 1995, p. 248). Nestes momentos é que se pode estabelecer 

um ponto final para uma relação de confronto e, curiosamente, acontece o estabelecimento de 

uma relação de poder, pois, como conclui Foucault, “[…] para uma relação de confronto, 

desde que não se trate de luta de morte, a fixação de uma relação de poder constitui um alvo 

– ao mesmo tempo seu completamento e sua própria suspensão (1995, p. 248, grifo nosso).  

A questão da estratégia se liga diretamente a outra questão fundamental que foi 

apontada por Foucault: “que as relações de poder são, ao mesmo tempo, intencionais e não 

subjetivas” (1985, p. 90). Para ele “não há poder que se exerça sem uma série de miras e 

objetivos” (1985, p. 90). Essa questão da intencionalidade poderia à primeira vista parecer um 

paradoxo em relação a tudo que se afirmou sobre o sujeito para a AD. Porém, antes mesmo 

que se suscite esta questão, o próprio Foucault vai afirmar que esta intencionalidade não 

resulta 

[…] da escolha ou da decisão de um sujeito, individualmente; não 

busquemos a equipe que preside sua racionalidade; nem a casta que governa, 

nem os grupos que controlam os aparelhos do Estado, nem aqueles que 

tomam as decisões econômicas mais importantes, gerem o conjunto da rede 

de poderes que funciona em uma sociedade (e a faz funcionar); a 

racionalidade do poder é a das táticas muitas vezes bem explícitas no nível 

limitado em que se inscrevem – cinismo local do poder – que, encadeando-se 

entre si, invocando-se e se propagando, encontrando em outra parte apoio e 

condição, esboçam finalmente dispositivos de conjunto: lá, a lógica ainda é 

perfeitamente clara, as miras decifráveis e, contudo, acontece não haver 

mais ninguém para tê-las concebido e poucos para formulá-las: caráter 

implícito das grandes estratégias anônimas, quase mudas, que coordenam 

táticas loquazes, cujos "inventores" ou responsáveis quase nunca são 

hipócritas (1985, p. 90-91, grifo nosso). 
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Essa afirmação sobre a intencionalidade nas relações estratégicas e relações de poder 

não foi de somenos importância, levou, inclusive, Dreyfus e Rabinow a levantar a seguinte 

questão: “Como falar de intencionalidade sem sujeito, de estratégia sem estrategista?” (1995, 

p. 205). Questão esta que ele propôs a seguinte resposta: 

A resposta deve estar nas próprias práticas. Pois são as práticas, localizadas 

em tecnologias e em diversos lugares separados, que encorpam literalmente 

aquilo que o analista tenta compreender. […]. Há uma lógica das práticas. 

Há um impulso em direção a um objetivo estratégico, mas ninguém 

impulsionando. O objetivo emergiu historicamente, tomando formas 

particulares e encontrando obstáculos, condições e resistências específicos 

(DREYFUS; RABINOW, 1995, p. 205) 

Podemos, então, concluir que as relações estratégicas em conjunto com as relações 

de poder e as resistências são os fios que compõem a trama das lutas dos homens e que, ao 

mesmo tempo em que são decorrentes de suas práticas, os definem como sujeitos.  

O recorte teórico que empreendemos neste capítulo nos muniu de ferramentas para o 

complexo ato que é o de analisar discursos. Como passo seguinte de nossa caminhada 

investigativa, propusemos um “olhar” sobre a música, mais especificamente, um olhar sobre 

como esta arte é criada e recriada não só a partir de sua prática, mas, também, a partir dos 

discursos que lhe vem anexo. Propusemos, ainda, um olhar sobre as práticas de música como 

lugares de entrelaçamento de saberes e poderes. 
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Música: uma arte de sons, silêncios e discursos…  

(Albergio Diniz) 

 natureza nos proporciona um rico universo sonoro, o qual é usufruído de 

incontáveis maneiras tanto pelos seres humanos como por outras espécies 

de seres vivos. Ao longo de sua existência, o homem, além de se utilizar 

do som em sua forma natural, objetivou controlá-lo e extrair dele vários benefícios para sua 

vida, empregando-o desde a simples forma de comunicação até as mais diversas formas de 

ciência e arte que produziu e produz. 

Definir música é algo complexo e não é o objetivo deste trabalho analisar as diversas 

definições que foram forjadas ao longo da história do homem. Contudo, cabe aqui uma 

generalização que se mostra pertinente ao nosso trabalho e que possivelmente compreende 

todas essas definições. A música, enquanto arte, é uma das formas humanas de tentativa de 

controle do universo sonoro em toda sua magnitude – englobando as frequências sonoras 

entendidas como musicais, as não musicais (ruídos) e o silêncio. Também é a arte de controle 

do tempo, pois, como nos lembram Massin e Massin (1997, p. xvii), “por uma razão capital: a 

arquitetura, a escultura e a pintura requerem o espaço como dado primordial de sua existência; 

a música requer o tempo”. As propriedades do som – duração, altura, intensidade, timbre e 

textura –, organizadas de forma criativa pelo homem, determinam os diversos efeitos sonoros 

e produzem os diferentes efeitos sensórios a que estamos submetidos desde sempre. Logo, 

podemos concluir que todas as manifestações musicais são decorrentes da organização do 

som no tempo, seja esta organização consciente ou inconsciente. 

Praticamente não se conhece uma comunidade na face deste planeta na qual não haja 

alguma forma de manifestação musical. Aliás, “terá algum dia havido, em milênios, uma 

sociedade humana sem música?”, questionam Massin e Massin (1997, p. xvii). O fato é que 

há registros históricos antiquíssimos tanto de instrumentos e manifestações musicais como, 

também, de registros muito antigos de textos sobre práticas musicais, seja descrevendo-as, 

A 
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seja refletindo-as, configurando-se num verdadeiro dispositivo, repleto de “vontades de 

verdade”, no qual se pode enxergar efeitos de sentidos capazes de fazer emergir uma história 

e uma memória sobre a música. Portanto, a crescente prática de música pelo homem é, a partir 

de um dado momento de sua história, permeada por um discurso sobre a mesma. Se, a priori, 

a reflexão sobre a música e sua prática era decorrente da necessidade de compreender como se 

produzia o som e apreender as diversas formas dessa produção a fim de transmiti-la aos seus 

pares, a posteriori, dar-se toda uma produção discursiva que objetivava disciplinar essa 

prática.  

Por sinal, a ação disciplinar se faz crescente à medida que se intensifica o uso da 

música pelas diversas sociedades. Desde a diversão aos rituais religiosos, passando pelas 

solenidades políticas, a presença da música foi, e ainda é, marcante, muitas vezes 

determinando a intensidade e a qualidade destas práticas sociais. Pela natureza etérea do som, 

enquanto matéria prima, e, principalmente, pela observação de seus efeitos psicológicos, 

recomenda-se a audição e/ou prática de música como terapêutica, buscando-se através dela a 

modelação tanto de nossa dimensão espiritual quanto de nossa dimensão físico-mental. 

Cresce a prática de música, cresce também a prática discursiva sobre música. No 

embate dessa relação, como determinar a força de cada um desses elementos? A que ponto a 

prática de música determina o discurso sobre música e, de modo inverso, como essa prática 

discursiva é modeladora da atividade musical? 

Antes de avançarmos com esta questão, faz-se necessário esclarecer o que 

entendemos por prática de música. A produção de música é uma atividade complexa que 

envolve, ao menos, para efeito de estudo e análise, dois momentos distintos que se 

caracterizam por suas respectivas práticas: o processo de criação – compreendendo a prática 

inerente ao ato de compor e arranjar; e o processo de execução-interpretação das composições 

e arranjos que compreende a prática de cantar e/ou tocar um instrumento musical
5
. Todas 

essas práticas possuem tecnologias próprias e exigem saberes específicos e correlatos.  

Há uma ordem ou hierarquia entre essas práticas? Embora em alguns estilos musicais 

o ato de compor e o ato de interpretar possam coexistir (por exemplo, nas improvisações 

musicais), há, comumente, a seguinte ordem: a princípio, uma obra é concebida; em seguida, 

registrada através dos diversos meios de escrita musical ou registrada através de diversos 

                                                            
5  Instrumento musical é aqui concebido em seu sentido mais amplo, isto é, qualquer meio físico, analógico ou 

digital, necessário para produção de sons de qualquer natureza. 
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meios de gravação (analógicos ou digitais); e, posteriormente, recriada através do executante-

intérprete.  

Se, inicialmente, o compositor e o executante-intérprete podiam ser o mesmo 

indivíduo, portanto sem nenhum intermediário entre criação e execução, ou mesmo quando 

havia a necessidade de outros participantes para a execução de uma obra musical, as 

informações sobre a execução e interpretação da mesma se davam de forma direta pela 

transmissão oral entre o compositor e o/os executantes, com o passar dos tempos, com o 

crescente aperfeiçoamento do processo de registro das músicas, com o advento da imprensa e 

com a necessidade cada vez mais presente de especialização, criador e executante-intérprete 

tornaram-se figuras distintas, especializadíssimas, cada um responsável por sua respectiva 

prática de música, muitas vezes sem nenhum contato entre eles, tendo tão somente o texto 

musical manuscrito e/ou impresso como exclusivo elo entre ambos.  

O registro impresso de partituras inaugurou uma nova fase na circulação de obras 

musicais. Os exemplares anteriores a este processo eram decorrentes de cópias manuscritas 

cujo custo de reprodução era elevado. É fato que os primeiros exemplares impressos não eram 

tão baratos, mas, com o aprimoramento da tecnologia de impressão, os mesmos foram ficando 

mais acessíveis financeiramente, o que promoveu uma maior circulação de partituras de 

música. Este registro mecânico também possibilitou uma maior sobrevida à obra musical. 

Antes, destinada praticamente a um único evento ou pouquíssimas apresentações, uma obra 

musical que agradou o público, pôde, através de sua impressão, ser retomada tanto no seio 

profissional quanto, e principalmente, no seio amador, resultando em incontáveis execuções 

da mesma nesses dois universos. Isto certamente contribuiu para a inscrição de uma 

determinada música na memória social. Sem querer explorar as razões científicas, biológicas 

ou psicológicas, que envolvem a memória social de eventos musicais, podemos dizer, de 

forma sucinta, que o resgate de uma música inscrita na memória social se dá pelo processo de 

novas e sequentes audições dessa mesma obra. Surge, desse contexto, um outro fenômeno que 

toma conta do mundo da música: paulatinamente, não só se interpreta a música de seus 

contemporâneos, conterrâneos e estrangeiros, como cresce a prática de execução de obras 

passadas, muitas vezes de tempos longínquos, cujos compositores já morreram.  

O processo que acabamos de descrever demandará novas necessidades teóricas. 

Teoriza-se não só a música conterrânea e coeva como, também, são desenvolvidas novas 

teorias que darão suporte às execuções-interpretações de músicas advindas de outras 

civilizações e ao resgate de músicas de outras eras. Este fato, certamente, contribuiu, e ainda 

contribui, para um aumento considerável de produção de textos sobre música.  
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A crescente especialização dos distintos lugares ocupados pelos sujeitos compositor 

e executante-intérprete propiciou a produção de distintos saberes sobre a música. Se por um 

lado se desenvolveram os saberes sobre o processo criativo, por outro lado se desenvolveram 

os saberes sobre a arte da execução-interpretação musical. Entretanto, essa “produção” de 

saber não ficaria a cargo restrito desses atores principais da prática musical. Profissionais 

como filósofos, historiadores, educadores, críticos de música e de arte, entre tantos outros, 

dirigiram não só seus ouvidos e olhares, mas, principalmente, suas reflexões e críticas à arte 

musical e sua prática pela sociedade, o que resultou em novos e distintos saberes sobre 

música.  

Se no plano gestatório desses saberes há muitas convergências, há, em contrapartida, 

outras tantas divergências. Se diálogos e duelos existem entre os atores principais, os 

encontramos, também, entre os atores secundários e entre estes e os primeiros. Logo, iremos 

perceber que há em cada momento da história da música o estabelecimento de jogos de poder 

entre esses atores, cada um advogando para si um quinhão de razão, e, por conseguinte, 

perceberemos uma crescente e incessante produção de “verdades” sobre a música.  

Estes jogos de poder e essa produção de “verdades”, inerentes aos sujeitos partícipes 

no processo musical, são, ao mesmo tempo, históricos, pois mudam no decorrer do tempo, e 

ideológicos, pois envolvem tanto posicionamentos de gosto puramente artístico e/ou estético 

quanto políticos. Jogos de poder e produção de “verdades” caracterizarão os territórios e a 

demarcação das fronteiras entre práticas de música e práticas discursivas sobre música, 

compondo, assim, um cenário, onde se desenvolverá um espetáculo, próprio de um drama 

humano em toda sua plenitude, em que serão definidas subjetividades e identidades. Enfim, 

um espetáculo que merece ser mais do que “visto”, devendo ser “lido” com muita atenção, 

posto que é pura vida humana em movimento. 

Retomando a questão sobre a hierarquia das práticas de música, mostramos que, 

embora com algumas exceções, havia um momento anterior, pertencente à prática da 

composição e um momento posterior relativo à prática de execução-interpretação. Mesmo se 

considerarmos o compositor como o executante-intérprete de sua obra, esta ordem se mostra 

como a mais comum no universo da música. Se há uma diferença entre a natureza dessas 

práticas, há também uma significativa diferença quanto à evidência que as mesmas ganham 

em relação a seu modus operandi. Se o tempo da prática de compor pode ser vivido fora dos 

holofotes do palco, o tempo da execução-interpretação acontece justamente sob os holofotes. 

Sobre o executante-intérprete recai uma forte responsabilidade: a de dar “existência real” à 

música. Dizemos “real” porque a partitura de música resultante de uma composição é uma 



3 Música – uma arte que se modela entre práticas e discursos 56 

música em potencial, ou melhor, sua existência é virtual, mesmo que alguns profissionais e 

iniciados em música possam “lê-la” e “escutá-la” internamente e até mesmo que possam, 

através da análise de seus elementos e estruturas, compreendê-la intelectualmente.  

Por sua função de elo entre a composição musical e a audiência, o executante-

intérprete atrai para si toda a atenção, pois o ouvinte depende da sua eficiência para desfrutar 

da música. A exigência que se faz da performance do executante-intérprete é crescente ao 

longo da história da música, o qual alcançará status diferenciado numa relação quase que 

direta com seu grau de habilidade técnica. 

Em música, o alto grau de habilidade ou excelência técnica é denominado de 

virtuosismo ou virtuosidade, e aquele que o detêm é adjetivado de virtuoso ou virtuose. A 

princípio estes podem parecer meros termos, aliás, eles também são usados para designar o 

alto desempenho em outros domínios humanos. Contudo, em música, especialmente em 

relação à prática de execução-interpretação musical, estes termos ganham significados 

especiais. Dizemos, “significados”, no plural, porque o que se entende por virtuosismo é 

histórico, ideológico e socialmente construído. Afirmação que encontra apoio nas palavras 

introdutórias de Samson, em seu livro Virtuosity and the musical work: the transcendental 

studies of Liszt, quando diz: “Eu reconheço que o conceito de virtuosismo não tem significado 

único e fixo, e que suas manifestações não ficaram invariáveis ao longo da história da música, 

até mesmo suas definições, para não falar de suas conotações, têm sido objetos de 

transformação” (2004, p. 4, tradução nossa).
6
 Este mesmo autor admite que o termo 

virtuosidade não deve ser limitado à história da música e, ao falar do século XIX, período 

reconhecido como a era do virtuosismo na música, ele comenta que este termo “[…] abraçou 

um amplo espectro de atividades baseadas em habilidades, abrangendo a cultura formal, jogos 

competitivos, artes culinárias, espetáculos públicos e até mesmo, como Paulo Metzner sugere, 

a investigação criminal” (SAMSON, 2004, p. 4, tradução nossa).
7
 

Portanto, há diversas concepções sobre o que é virtuosismo, o que nos leva a crer que 

o entendimento que se tem do que se é ou não virtuosístico, de quem é ou não virtuose/o é de 

significativa relatividade.  

                                                            
6  “I recognise that the concept of virtuosity has no single congealed meaning, and that its manifestations have 

not remained invariant through music history; even its definitions, to say nothing of its connotations, have 

been subject to transformation” (SAMSON, 2004, p. 4). 
7  “If the early nineteenth century was in some special sense an age of virtuosity, it embraced a broad spectrum 

of skill-based activities, encompassing formal culture, competitive games, culinary arts, public spectacles and 

even, as Paul Metzner suggests, criminal detection” (SAMSON, 2004, p. 4). 
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Se entre os profissionais da música não há um consenso, também não o encontramos 

entre os críticos de música e nem mesmo entre os ouvintes, pois estes últimos muitas vezes 

exercem o poder de eleger seus virtuoses, dando, dessa maneira, notoriedade aos eleitos. Tudo 

isto nos leva a crer que a escala de medição do virtuosismo está intimamente ligada ao saber 

que cada um, seja profissional ou amador, detém da arte musical. Por conseguinte, cada um 

constrói, a seu tempo, uma “verdade” do que é ser virtuosístico.  

Executantes-intérpretes de alto domínio técnico sempre estiveram em cena na 

produção humana de música e, em vários momentos, suas performances tornaram-se um 

objetivo em si, relegando a “obra musical” a um segundo plano, como apenas serva, ou 

melhor, como proporcionadora de suas habilidades.  

Este fenômeno, que se caracteriza pela mudança de foco do sujeito-compositor, 

representado através de sua obra musical, para a figura do sujeito-executante-intérprete, que 

se evidencia através de sua performance, viria acirrar os ânimos entre esses sujeitos. 

Compositores e virtuoses terão seus relacionamentos marcados, desde então, por relações de 

amor e ódio, por aproximações e distanciamentos. Interesses de cunho artístico, filosófico, 

estético, cultural, educacional e econômicos que envolvem o fenômeno do virtuosismo na 

música estarão na pauta deste embate. Porém, o que emergirá neste cenário é toda uma 

produção discursiva em torno do fenômeno do virtuosismo na música, pela qual este será 

transformado num “objeto” submetido a toda ordem de manipulação. O virtuosismo estará, 

portanto, na ordem do discurso do universo da música, cujas relações estabelecem lugares de 

saber/poder. 

Neste universo do discurso sobre o virtuosismo, chamou-nos especial atenção os que 

objetivavam não só “disciplinar” a prática musical da performance dos virtuosos na 

sociedade, mas que também exerciam sua força nos processos de formação deles. Discursos 

que, de certa forma, se colocam para além das questões meramente estéticas da arte musical, 

que se caracterizam por sua ordem de estratégia e de resistência. Discursos que compõem o 

pano de fundo das diversas ideologias que intentam gerir a função social da música. 

A discursividade sobre o virtuosismo na música se mostra de forma descontínua ao 

longo da história, o que não significa, por isso, que sua força seja circunstancial. Essa 

descontinuidade, de fato, nos revela que esta questão é latente, pois, ao longo da história, 

como veremos nas seções seguintes, o fenômeno do virtuosismo emerge de tempos em 

tempos e, mesmo ganhando características peculiares a cada momento, vai interferir na arte 

musical significativamente, algumas vezes determinando seu rumo. Os discursos que vão ao 

encontro e, em contrapartida, os discursos que vão de encontro à presença do virtuosismo na 



3 Música – uma arte que se modela entre práticas e discursos 58 

música, nos mostram que esta presença, tem o poder de moldar a sociedade na qual se 

inserem. Sua adoção e sua rejeição por uma determinada sociedade em uma dada época 

também nos revelam que o virtuosismo e o discurso que lhe sobrevém anexo são muito mais 

do que um simples fenômeno musical, são acontecimentos capazes de qualificar uma cultura.  

Não com o desejo de se buscar as origens, mas com o ensejo de verificar o fluxo de 

toda discursividade que permeia o fenômeno do virtuosismo na música, percorremos a 

história da música ocidental registrada, principalmente, por autores consagrados no meio 

acadêmico internacional. Através dessa literatura pudemos observar as continuidades e 

descontinuidades deste discurso e constatamos sua presença marcante em diversos momentos, 

formatando não só práticas musicais, mas, principalmente, modelando os modos como a 

sociedade observa e absorve estas práticas. Se não nos surpreende o fato de facilmente 

encontrarmos a presença do virtuosismo em qualquer lugar em que se faça presente a arte 

musical, também não nos surpreende o costumeiro falar sobre ele. Se o recorte que fizemos, 

em torno da literatura que trata da história da música, possa, a princípio, parecer uma 

significativa redução, ele se justifica pelo alcance dessa literatura. Literatura que se faz 

presente em escolas e universidades, lá onde se discute música e arte, lá onde os enunciados 

materializados são ressuscitados e postos em movimento, lá onde saberes e poderes se 

irmanam na construção de novos saberes, lá, enfim, onde o discurso se inscreve na memória 

de forma tão crucial.  

3.1 O virtuosismo na música instrumental na antiguidade grega: os primeiros registros 

Não é nosso objetivo realizar um estudo pormenorizado da música grega, mas tentar 

identificar se de alguma forma já havia alguma manifestação de virtuosismo na prática 

musical na antiguidade clássica e como tal fenômeno era absorvido pela sociedade. A escolha 

da Grécia como ponto de partida não foi aleatória, pois, conforme nos relata o historiador e 

musicólogo Roland de Candé,  

é na Grécia que aparecerão pela primeira vez, no nível de uma consciência 

musical, a ambição de criar e o gosto de escutar. Há milênios a música 

visava a eficácia; religiosa, mágica, teapêutica, lisonjeira, militar, ela se 

dirigia aos deuses e aos reis, às forças invisíveis e visíveis. Entre os gregos, 

ela se torna arte, maneira de ser e de pensar, revela sua beleza ao primeiro 

público socialmente consciente (2001a, p. 66). 

Mesmo elevada à categoria de arte, a música não perde seu caráter utilitário, seja este 

religioso ou não. É em função da utilidade da música e, principalmente, devido a natureza 
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etérea de seus elementos, que exerce uma certa força e fascínio sobre os ouvintes, que vão se 

ocupar os filósofos da Grécia Antiga. A música tem tamanha importância no antigo mundo 

grego que, juntamente com a Astronomia e a Matemática, faz parte da formação desses 

filósofos. Não é a toa que foi o matemático e filósofo Pitágoras que estabeleceu as proporções 

dos intervalos entre as frequências sonoras musicais. Essa foi, como nos lembra Candé, “a 

primeira lei física (e não metafísica) de acústica musical” (2001a, p. 71).  

Nesse contexto,  

[…] o músico passa a ser muito mais o depositário de uma ciência e de uma 

técnica do que de um vago gênio ou da inspiração das Musas. Seu saber e 

seu talento lhe vêm, por certo, do ‘ensinamento das Musas’, mas foi 

necessário desenvolver seus dons pelo estudo e pelo exercício. Assim, a 

música requer uma instrução que não pode ser puramente estética: ela se 

torna uma disciplina escolar, um objeto de mestria, proporciona a medida 

dos valores éticos, é uma ‘sabedoria’ (CANDÉ, 2001a, p. 70). 

Um passeio pelos escritos dos filósofos da antiguidade clássica, como Platão e 

Aristóteles, nos revela que, além de uma prática presente naquela sociedade, a música era 

também objeto de reflexões. A matemática, a Astronomia e a Música não eram meras ciências 

ou disciplinas isoladas, mas saberes interligados. Além do mais, a música, dada a sua 

importância, ressalta Robert Baccou em sua introdução à edição de República de Platão, fazia 

parte da educação superior:  

Irmã da astronomia, como ensinam os Pitagóricos, a música propriamente 

dita entrará também em nosso programa de educação superior. Ela imita, 

com efeito, no domínio sonoro, a harmonia luminosa das esferas celestes. Do 

mesmo modo que a astronomia, concebê-la-emos como ciência pura, isto é, 

como se ocupando dos sons em si mesmos e não como os percebem nossos 

ouvidos (BACCOU, 1965, p. 38). 

Em inúmeras passagens de A República de Platão, observamos que a música estava 

associada a um projeto de educação. Que projeto era esse? De modo geral, a formação dos 

cidadãos deveria estar alicerçada em dois patamares: o desenvolvimento físico e o 

desenvolvimento espiritual. Para o primeiro, Platão preconizava a ginástica; para o segundo, a 

música. Vejamos, na citação que se segue, o que diz Platão sobre o equilíbrio entre ginástica e 

música: 

Para êstes dois elementos da alma, o corajoso e o filosófico, um deus, 

aparentemente, diria eu, deu aos homens duas artes, a música e a ginástica; 

êle não as deu para a alma e o corpo, a não ser acidentalmente, mas para 
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aquêles dois elementos, a fim de que se harmonizem entre si, quando 

tendidos ou afrouxados até o ponto conveniente (PLATÃO, 1965, p. 187). 

Aristóteles, em Política, também discorre sobre o uso educacional da música. Ao 

observar os efeitos de seus elementos sobre o estado de espírito dos seres humanos ele conclui 

que “[…] a música tem o poder de produzir um certo efeito moral na alma, e se ela tem este 

poder, é óbvio que os jovens devem ser encaminhados para a música e educados nela” 

(ARISTÓTELES, 1985, p. 277).  

As investigações e reflexões sobre o uso dos instrumentos, harmonias (modos 

gregos) e ritmos, entre outros elementos da música, serviam a diversos propósitos, tais como a 

indicação desse ou daquele instrumento e/ou elementos de música no alcance de certos 

“estados de espírito”, na formação do caráter, bem como para certas fases da vida como a 

infância e a velhice. Além disso, o uso de instrumentos estavam relacionados a certos tipos de 

cultos e a certas categorias de práticas musicais. Um exemplo nos é dado por Grout e Palisca 

em seu livro História da Música Ocidental, quando relatam sobre o uso da lira no culto a 

Apolo e o do aulo no culto a Dioniso:  

Desde os tempos mais remotos a música foi um elemento indissociável das 

cerimônias religiosas. No culto de Apolo era a lira o instrumento 

característico, enquanto no de Dioniso era o aulo. Ambos os instrumentos 

foram, provavelmente, trazidos para a Grécia da Ásia Menor. A lira e a sua 

variante de maiores dimensões, a cítara, […] eram tocadas, quer a solo, quer 

acompanhando o canto ou a recitação de poemas épicos. O aulo, um 

instrumento de palheta simples ou dupla (não era uma flauta), muitas vezes 

com dois tubos, tinha um timbre estridente, penetrante, associava-se ao canto 

de um certo tipo de poema (o ditirambo) no culto de Dioniso, culto que se 

crê estar na origem do teatro grego. Consequentemente, nas grandes 

tragédias da época clássica — obras de Ésquilo, Sófocles, Eurípides — os 

coros e outras partes musicais eram acompanhados pelo som do aulo ou 

alternavam com ele (GROUT; PALISCA, 2001, p. 17). 

Candé afirma que no séc. V a.C. os sofistas, através da adoção da dialética em 

oposição à acusmática
8
, viam a música como “uma arte prazenteira, de ação moral 

indeterminada” (2001a, p. 76). Se por um lado há o desprezo dos sofistas pela arte musical, 

por outro cresce a especialização da arte instrumental. Candé afirma que “quanto à música 

                                                            
8  “A noção grega de acusmática se refere à audição de uma fonte invisível, escutar sem ver a causa, ignorar a 

fonte da emissão da voz. Nas seitas pitagóricas, o mestre falava por trás de uma cortina para não se fazer ver 

[…]” (ANTELO, 2008, p. 91). 
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instrumental – citarise, aulese, sinaulia, duos de aulo e cítara –, ela suscita prodígios de 

virtuosismo e é objeto de verdadeiros concertos públicos […]” (2001a, p. 76). 

Grout e Palisca afirmam que “à medida que a música se tornava mais independente, 

multiplicava-se o número de virtuosos; ao mesmo tempo, a música em si tornava-se cada vez 

mais complexa em todos os aspectos” (2001, p. 18). Pode-se até estabelecer certa relação com 

o nível de profissionalismo e especialização atuais, uma vez que havia por volta do século V 

a. C. a realização de concursos de tocadores de cítara (uma variante da lira, que possuía mais 

cordas) e aulo, bem como festivais de música instrumental e vocal (GROUT; PALISCA, 

2001). 

Sabemos que o virtuosismo resulta de uma super-habilidade natural do indivíduo 

com uma boa dose de treinamento e, para tanto, a educação musical, seja formal ou informal, 

contribui significativamente. Contudo, nem todo tipo de música convinha ao estado grego, 

onde se preconizava o uso equilibrado desta arte no processo educacional. Os excessos no 

treino profissional da música, por exemplo, eram refutados por Aristóteles, como podemos 

observar na seguinte passagem de Política: 

Evidentemente o estudo da música não deve constituir um obstáculo às 

atividades subseqüentes, nem amesquinhar o corpo ou inutilizá-lo para as 

ocupações marciais e cívicas do cidadão, seja em relação aos exercícios 

físicos no presente, seja para seus estudos futuros. Este objetivo será atingido 

se os estudantes de música se abstiverem de participar das competições de 

caráter profissional e das maravilhosas exibições de virtuosismo hoje 

incluídas em tais competições, e que passaram das competições para a 

educação; eles devem, praticar a música por nós prescrita até o ponto em 

que estejam aptos a deleitar-se com as melodias e ritmos mais belos, e não 

como mero atrativo comum a qualquer espécie de música, como acontece até 

com alguns animais e com a massa dos escravos e das crianças 

(ARISTÓTELES, 1985, p. 279-280, grifo nosso). 

Tal reação de Aristóteles não é mera afirmação de filósofo que especula sobre a arte 

musical. O virtuosismo na música instrumental grega se desenvolve ao ponto de haver 

realizações de concertos públicos, numa “fórmula que nossa civilização só descobrirá vinte 

séculos mais tarde”, afirma Candé (2001a, p. 76). Por conseguinte,  

a música se torna uma arte de especialistas em que o público não se 

reconhece mais como no coro antigo e que o ouvinte não pode compreender 

sem uma instrução adequada: ele é consumidor de música e os especialistas 

irão esforçar-se em produzi-la para ele (CANDÉ, 2001a, p. 76). 
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Portanto, conforme Candé, “do ponto de vista da prática musical e do estilo, existiam duas 

artes diferentes: a dos filósofos e do público, que representava a tradição, e a dos 

profissionais, que se distinguia por seu requinte e sua retórica audaciosamente livre” (2001a, 

p. 78). 

No plano específico da execução musical temos as seguintes categorias: “a coródia 

(coro de diletantes, em geral), a citaródia (canto e cítara), a aulódia (canto e aulo), a citarise 

(cítara solo), a aulese (aulo solo) e a sinaulia (dois aulos)” (CANDÉ, 2001a, p. 76). Como 

podemos observar, há categorias em que instrumentos e voz estão envolvidos na execução 

musical, o que, com certeza, trazia certos limites à liberdade dos intérpretes, entretanto, era 

nas categorias dedicadas aos instrumentos solos que deviam ser evidenciadas as 

manifestações de virtuosismo. 

MA em PHM considera a perda da orientação religioso-social e o crescente 

individualismo em direção à virtuosidade como um movimento de “decadência” da música na 

Grécia Antiga. Ele relata que “os cantores e instrumentistas se preocupam em fazer 

virtuosidade e chegam a ter templos erguidos em honra deles” ([1942] 1977, p. 32). O 

problema apontado por MA reside na mudança do foco que é dado à prática de música, 

principalmente no que se refere à interpretação musical. Esta prática deixa de dar evidência à 

música em si, como objeto de arte, como objeto de expressão estética, passando à mostra pura 

e simples de exibicionismo do instrumentista virtuose. Esse exibicionismo, que só promove o 

individualismo do artista, em nada, ou quase nada, contribui para construção cultural de uma 

sociedade, perdendo a música, assim, uma importante função social. 

Além dessa preocupação de MA, muitos críticos de arte e historiadores da música, 

por uma questão de ponto de vista, costumam ver todo movimento de transformação estética 

numa arte já cristalizada em certo período como elemento provocador de decadência. Outros 

tomam essa movimentação estética como um novo frescor no processo de criação, portanto de 

renovação. Temos aqui dois discursos opostos, diria até duas formações discursivas distintas. 

A primeira que teme o novo, formada por sujeitos que, como diria o compositor Belchior, 

“amam o passado e que não veem que o novo sempre vem”
9
, e a segunda, formada por 

sujeitos que denominamos de vanguardistas, que defendem a renovação sempre. Sem tomar 

partido por nenhum desses pontos de vista, Candé conclui dizendo que “se na história da arte 

o que se chama decadência costuma ser um vanguardismo que prepara um novo alvorecer, 

                                                            
9  http://www.mpbnet.com.br/musicos/belchior/letras/como_nossos_pais.htm 
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para a Grécia Antiga a decadência terá sido um escorregão até um longo eclipse das tradições 

musicais” (2001a, p. 77). 

Se, como já referido, é na Grécia que há um despertar para uma consciência musical, 

o que se apresenta como destaque para o nosso estudo é o surgimento em paralelo do discurso 

sobre música, ou em específico, do discurso sobre a sua prática.  

A música deixa de ser apenas uma arte de contemplação e se transforma num objeto, 

sujeito a observações. Surge, não somente, os estudos que tentam compreender o fenômeno 

sonoro, que tentam estabelecer leis de regularidade acústica e de estruturação estética, mas 

também os estudos que buscam compreender os efeitos na psique e seus desdobramentos nos 

comportamentos físico e moral dos homens.  

Como efeito adverso desses estudos, observamos o surgimento de discursos sobre a 

prática musical, tanto de composição quanto de performance. Deste saber estabelecido sobre a 

música, agora transmudada em objeto de investigação, decorrem diversos efeitos de sentido 

que subsidiam os discursos de regulação sobre essa prática de música, um exercício de poder. 

As evidências desse “poder” são observadas a partir dos enunciados que tentam disciplinar o 

uso de instrumentos e de elementos de música como ritmo, melodia e sonoridades. Não é 

qualquer música que pode e deve ser praticada e/ou consumida pela sociedade na Grécia 

Antiga, mas aquela “mais indicada” por quem, de seu lugar institucional, adquiriu um saber 

sobre ela, e por conseguinte lhe é conferido o exercício de poder – poder de normatizar, 

disciplinar. Candé nos dá um bom exemplo para ilustrar esse “exercício de poder”: 

Esses primórdios da história da música grega estão ligados à instituição dos 

grandes jogos artísticos em Delfos, Esparta, depois em Atenas. Os mais 

ilustres poetas-músicos, de Terpandro a Sófocles, Esquilo e Euripides, virão 

submeter-se periodicamente aí ao julgamento dos filósofos e do povo (2001a, 

p. 69, grifo nosso). 

Observamos, também, que estas práticas determinam formações discursivas distintas. 

Podemos, desde já, ver indícios de uma formação discursiva que tem na música um puro 

entretenimento, buscando nela o prazer que é despertado a partir dos sons, o prazer 

relacionado, também, ao corpo que se movimenta para obter esses sons. O virtuosismo 

poderia, portanto, ser observado como o ápice desse prazer. Prazer de um corpo que se move 

habilmente além do seu “normal”, prazer de ser observado e de observar esse corpo em 

movimento. Também observamos uma outra formação discursiva que se constitui a partir da 

tomada da música como instrumento espiritual, com seus efeitos sobre a moral, portanto 

passível de controle através da educação. Essas formações discursivas, por sua vez, 
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determinam sujeitos e regulam suas práticas. As recomendações de Aristóteles e Platão sobre 

quais modos (escalas) musicais e quais instrumentos seriam adequados para uma determinada 

atividade, idade e/ou sexo, são formas de regulação dessa prática, são, em suma, relações de 

saber-poder. Ao se estudar o discurso sobre a prática musical, e principalmente sobre o 

virtuosismo na música instrumental, buscamos, à maneira de Foucault, “fazer aparecer essa 

espécie de camada, […] essa interface, […], a interface do saber e do poder, da verdade e do 

poder” (FOUCAULT, 2006d, p. 229). 

Ao analisarem a música e seus efeitos sobre o homem e a sociedade, os filósofos 

gregos construíram uma “verdade” sobre ela. Lembremos que, para Foucault (2006d, p. 229), 

as “produções de verdades” são indissociáveis do poder e de seus mecanismos, há 

reciprocidade entre “produções de verdades” e poder, ou seja, o poder proporciona as 

“produções de verdades” e estas, por sua vez, produzem “efeitos de poder”. 

Os dois filósofos gregos, Platão e Aristóteles, tiveram suas vidas enredadas 

diretamente com a política de suas cidades. Aristóteles, por exemplo, foi muito próximo do 

grande imperador Alexandre da Macedônia, com o qual empreendeu viagens, tendo sido seu 

preceptor em Prela no período de 342 a 334 a. C. Foi fundador aos 49 anos do Liceu, escola 

que se opunha à Academia, criada pelo seu mestre Platão. A morte de Alexandre em 323 

determina uma perseguição a Aristóteles e sua escola. Platão, por sua vez, tinha como ideal 

educacional de sua Academia “formar, por meio da filosofia, homens aptos ao governo das 

cidades – dirigentes políticos tanto quanto filósofos e sábios” (BARAQUIN; LAFFITTE, 

2007, p. 236). Exerceu sua influência por todo mundo grego ao ponto de várias cidades gregas 

adotarem “modelos de constituição inspiradas no ideal político platônico” (BARAQUIN; 

LAFFITTE, 2007, p. 236). 

Ora, os saberes que os filósofos gregos detinham conferiu-lhes não só o prestígio 

acadêmico, mas um certo prestígio político, possibilitando-lhes um lugar de destaque na 

sociedade grega, ou melhor, uma posição de poder. Esta posição de poder possibilitou-lhes a 

produção de “verdades” sobre questões de diversas ordens. “Verdades”, cujos efeitos de 

sentido influenciaram o modo como “viveram” os cidadãos gregos.  

No tocante a arte musical, existia inegavelmente uma prática de música e, pelo que 

discorrem os textos históricos, era múltipla em sua natureza e permeava todos os extratos 

sociais. Era necessário, portanto, se apropriar da música. Mas como o fariam os sujeitos que 

não dispunham de exímia habilidade para exercê-la na prática, seja através do canto ou da 

execução de um instrumento? Entendemos essa condição como a que faz nascer todo esse 

sistema que se põe a falar sobre música, a construir sobre esta atividade humana um discurso. 
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Discurso que surge tanto a partir da observação dos fenômenos sonoros em suas 

manifestações físicas sobre os corpos (aqui compreendidos como entidades físicas, no sentido 

natural) como da observação de seus efeitos mentais e suas implicações sobre a moral e o 

comportamento humanos.  

Ao mesmo tempo, surge a necessidade de disciplinar essa prática, de estabelecer 

limites. O Estado grego “preocupa-se” com seus cidadãos, com sua juventude, com seus 

guardiães. A música, não só pela sua pertença às ciências, mas, possivelmente, por sua 

marcante presença na sociedade, passa a ser tema de estudos e debates entre os filósofos. 

Estes, talvez devido à importância dentro da sociedade grega e talvez pela proximidade aos 

“donos” do poder, são incitados a incluir na pauta de suas reflexões o fenômeno da crescente 

prática e audição de música. Delineia-se, por conseguinte, todo um sistema de educação 

musical que analisa, que recomenda, que estabelece limites de inclusão e exclusão de sons, 

ritmos, instrumentos, modos, etc. Por essas e outras razões, perguntamo-nos, tal qual Foucault 

em seu livro A ordem do discurso, “[…] se certo número de temas da filosofia não vieram 

responder a esses jogos de limitações e de exclusões e, talvez também, reforçá-los” ([1970] 

2006, p. 45). O fato é que “todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de 

modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo”, 

diz Foucault ([1970] 2006, p. 44). O sistema de ensino é “uma ritualização da palavra”, é uma 

“qualificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos que falam”, é “a constituição de um 

grupo doutrinário ao menos difuso”, é “uma distribuição e uma apropriação do discurso com 

seus poderes e seus saberes”, acrescenta Foucault ([1970] 2006, p. 44-45). 

Toda essa trama, na qual prática de música e a discursividade sobre ela se revelam 

como fios de um tecido, compõe não só uma cultura musical, mas a própria cultura grega 

antiga num sentido mais amplo. Se a sonoridade da música da Grécia Antiga está perdida pela 

ausência de registros sonoros, o discurso sobre essa música e sua prática se manteve através 

de seus escritos e imagens, isto é, através dos “operadores da memória social” (LUCENA, 

2006).  

Entretanto, sabemos que o resgate dessa memória se dá permeado de efeitos de 

sentido, pois não há uma “verdade” a ser restituída através dessa (re)leitura e sim a 

“construção de uma verdade” que não cessa de ser reinventada, que não é menos verídica que 

a anterior, nem mesmo infiel, pois, da mesma forma que o olhar que observa não está “[…] 

ligado às coisas pelo mesmo sistema, nem pela mesma disposição da epistémê” 

(FOUCAULT, [1966] 1999, p. 55, grifo do autor), quem lê os textos o faz de seu lugar 

histórico, social, e ideológico. As (re)leituras dos textos da Grécia Antiga foram e ainda são 
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responsáveis pelo renascimento de várias correntes do pensamento humano ao longo da 

história, pois, como nos lembra Foucault “a linguagem tem em si mesma seu princípio interior 

de proliferação” ([1966] 1999, p. 56). 

Essa breve incursão sobre a música na Antiguidade Grega nos permitiu constatar que 

houve nessa época uma intensa prática musical, na qual verificamos a existência da atividade 

de instrumentistas de exímia habilidade, o que nos levou a inferir que já havia, então, a 

presença do virtuosismo na música. Chamou-nos ainda a atenção, a presença marcante da 

prática discursiva sobre música, com seus “jogos de verdade”, com suas relações entre poder 

e saber, com seus dispositivos educacionais. No passo seguinte de nossa pesquisa, fizemos 

uma incursão acerca de outros momentos da história da música ocidental nos quais o 

virtuosismo se fez presente de forma mais significativa. 

3.2 Outros momentos históricos do virtuosismo 

Assiste-se no século XVII o início de um grande movimento no cenário musical. 

Movimento este que está significativamente ligado não só às questões puramente musicais, 

mas ao conhecimento produzido no período, às tecnologias e, principalmente à intensa vida 

social. Massin e Massin comentam que “[…] a música não gozava de uma independência 

pronunciada em relação aos outros domínios da cultura e da vida social, mostrando-se, ao 

contrário, acentuadamente inserida nesses domínios” (1997, p. 315). Sem querer entrar em 

pormenores sobre o debate que rege a determinação e a denominação de períodos históricos 

da música, temos um certo consenso entre os historiadores: A música produzida no período 

que vai de aproximadamente 1600 até por volta de 1750 (primeira metade do século XVIII) é 

denominada de “barroca”, e a música do restante do século XVIII e início do século XIX será 

dominado por um estilo de música que será conhecido por “clássico”.  

Nesta era o músico irá experimentar paulatinamente uma mudança no seu status 

trabalhista, quando muitos deixarão os trabalhos vinculados às cortes e às igrejas e 

experimentarão uma carreira “independente”, com todas as vantagens e todos os riscos que 

essa liberdade possibilitará. Essa liberdade é eco dos ideais iluministas que também incluíam 

as teses da autonomia e da emancipação do homem. Grout e Palisca resumem assim a era do 

iluminismo: “A atmosfera das luzes foi, assim, secular, céptica, empírica, prática, liberal, 

igualitária e progressista” (2001, p. 475). 
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A tecnologia de fabricação dos instrumentos, principalmente dos instrumentos da 

família do violino e do cravo impulsionarão o desenvolvimento da música puramente 

instrumental. Candé afirma que  

A emancipação da música instrumental, iniciada no século XV, se realiza 

plenamente na era barroca. A exemplo dos protagonistas vocais, os 

instrumentos do "concerto" descobrem sua individualidade. Eles concertam 

livremente, sem se obrigarem sempre a assumir a continuidade das diferentes 

partes. Mas também começam a reunir-se em famílias, a fim de formar 

orquestras bem equilibradas, em que dominam os instrumentos de arco 

(2001a, p. 501). 

Faz-se interessante notar a estreita relação de interdependência que existe entre 

criação musical, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos e da técnica de 

execução dos mesmos. Muitas vezes não se pode precisar de onde parte o impulso 

transformador – se um novo recurso de um instrumento exige ou possibilita o 

desenvolvimento de uma nova técnica de execução e/ou adaptação de uma já existente, se um 

ato de inspiração composicional exige alterações na arquitetura de um instrumento, e se 

alguma “invenção técnica” de um instrumentista inspira construtores de instrumentos e 

compositores.  

De fato, pouco a pouco vai se apurando a qualidade sonora, pois “[…] na música 

instrumental pura, a qualidade [do som] prima sobre a quantidade; busca-se a fineza dos 

timbres, a homogeneidade dos conjuntos, o virtuosismo dos solistas e, naturalmente, a 

exemplo da música vocal, a expressão” (CANDÉ, 2001a, p. 502). Este aprimoramento sonoro 

tem estreita ligação entre a técnica de fabricação dos instrumentos e a técnica de execução dos 

mesmos. Exige-se, tanto dos fabricantes de instrumentos quanto dos instrumentistas, 

habilidades cada vez mais superiores. Superar-se constitui-se, assim, numa grande meta. 

Naturalmente os instrumentistas virtuoses gozavam de mais privilégios, tanto por parte dos 

compositores quanto, principalmente, dos construtores dos instrumentos, pois sua destreza 

“superior” possibilitavam explorar o potencial sonoro do instrumento e alinhá-lo às exigências 

expressivas das composições. Por conseguinte, a busca pelo virtuosismo dos solistas passa a 

ser um objetivo cada vez mais presente no mundo musical. Porém esta causa, que teria 

“nobres” intenções puramente musicais, encontrará uma outra fora dos interesses estético-

sonoros requeridos pelos músicos: a crescente criação de casas de espetáculo e o início da 

oferta de concertos a um público que pagava para consumir música, aumentará a requisição de 

virtuoses. Esse “consumo de música” tem um dado interessante: Grout e Palisca relatam que  
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um aspecto característico do século XVIII que hoje temos dificuldade em 

compreender, mas que se revestiu de uma importância incalculável, era a 

exigência constante por parte do público de música nova. Não havia 

“clássicos”, e eram raras as obras, qualquer que fosse o género [sic], que 

sobreviviam mais de duas ou três temporadas (2001, p. 426).  

Corroborando com esta informação, Candé afirma que “no século XVII e no início do século 

XVIII, o sucesso dura uma temporada; a música é sempre moderna por destinação” (CANDÉ, 

2001a, p. 447). 

Essa busca pela “música nova”, e por que não dizer pela busca da “novidade” na 

música, incluiria naturalmente a caça ao “talento”, não só do compositor, mas sobretudo do 

músico executante e, em especial, virtuoso no seu instrumento, o qual, através de sua 

capacidade técnica e mais ainda por sua capacidade de extrapolar a técnica corrente, atraía 

para seu espetáculo um público significativo, garantindo dessa maneira rendimentos certos 

para as casas de espetáculo e para si mesmo. 

Muitos desses espetáculos de música eram promovidos por associações de músicos 

conhecidas como convivia musica, collegia musica, academia etc. Inicialmente essas 

associações eram formadas por cidadãos que se reuniam para fazer música para o próprio 

deleite (GROUT; PALISCA, 2001, p. 414). Embora já existentes desde o fim do século XVI, 

compostas predominantemente de corais de música sacra, vão no século XVII ser cultuadas 

por instrumentistas amadores (MASSIN; MASSIN, 1997, p. 413) e em seguida contarão com 

a participação de instrumentistas profissionais. Esse tipo de agremiação era encontrado na 

Alemanha, Inglaterra, França, Itália e pouco a pouco se proliferaram por toda a Europa. 

Candé assinala que através delas “compositores e virtuoses organizarão, eles mesmos, 

audições em seu próprio benefício e pouco a pouco o concerto se imporá como a instituição 

musical por excelência, destinada à glorificação da música-objeto e do músico-estrela” 

(2001a, p. 446). Um fato social de significância, que não fora um objetivo inicial, mas, 

digamos assim, foi um benéfico efeito secundário, se deu através dessas associações: 

Nos concertos oferecidos por essas academias, burgueses e nobres sentavam-

se lado a lado. Na busca de alegria e distração na música, as duas classes 

finalmente se reuniam. Encontravam pontos de contato e de solidariedade na 

apreciação geral da arte dos sons até que afinal... compuseram-se, em termos 

de música, de tal modo que a vida musical, sobretudo na segunda metade do 

século [XVIII], já não era puramente aristocrática, nem puramente burguesa 

tampouco (MASSIN; MASSIN, 1997, p. 417). 
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O cenário social da música sofrerá a partir de então uma crescente e significativa 

transformação. O aumento do número de associações de música e casas de espetáculo fará 

com que a música artística, antes praticamente restrita às cortes e às igrejas e direcionadas ao 

seleto grupo de pessoas que tinham acesso a esses espaços, alcance mais plenamente a classe 

burguesa e, como assinalam Massin e Massin, “o crescimento do público burguês amante da 

música no século XVIII teve uma conseqüência importante para a vida musical: 

multiplicaram-se as apresentações públicas de música” (1997, p. 417). 

Esse “consumo de música” pela classe burguesa também proporcionará o surgimento 

e desenvolvimento de um novo mercado envolvendo a edição musical e a difusão musical. 

Massin e Massin comentam que  

a freqüência aos concertos e às representações de óperas aumentava com o 

crescimento das empresas comerciais de difusão musical, que se iam 

tornando menos dependentes da cópia manuscrita e cada vez mais associadas 

à jovem indústria da gravura e da impressão (1997, p. 419). 

Esse mercado, por sua vez, através da lei natural da oferta e da procura, não tardará 

de cobrar dos compositores: estes “deviam freqüentemente levar em conta o mercado visado 

por seus editores e escrever suas obras de modo a que estes ficassem satisfeitos” (MASSIN; 

MASSIN, 1997, p. 419).  

De certa forma, o músico, seja compositor, seja cantor ou instrumentista, antes 

dependente dos empregos das cortes e igrejas, conquista um novo espaço de trabalho e certa 

independência. Massin e Massin afirmam que  

o abandono da proteção do mecenato aristocrático tradicional foi 

acompanhado pela evolução de possibilidades, até então desconhecidas, de 

liberdade de escolha em toda uma série de atividades musicais profissionais. 

E essas possibilidades eram exploradas por um número cada vez maior de 

músicos (1997, p. 419). 

Em contrapartida, por uma necessidade de sobrevivência, veremos o músico cada vez 

mais amarrado ao “mercado” que determinará, a partir de então, novas relações de 

dependência, um novo arranjo de poder entre os sujeitos da cena musical.  

A emancipação do músico provocará uma mobilidade deste jamais vista até então. 

Fazer-se conhecido em diferentes espaços, ultrapassar fronteiras, passam a ser objetivos de 

muitos. E não nos é difícil imaginar os desdobramentos deste acontecimento, podendo-se 

destacar entre outros a troca cultural que houve entre músicos e artistas de diferentes regiões 



3 Música – uma arte que se modela entre práticas e discursos 70 

geográficas e sua repercussão nos diversos “estilos musicais” de composição e execução-

interpretação, e por que não dizermos, na miscigenação destes estilos. Também contribuiu 

para esta permuta cultural o advento da impressão e edição musicais. Na opinião de Massin e 

Massin,  

a influência da impressão e da edição, estreitamente ligadas entre si, foi 

sentida não apenas na difusão da música, permitindo-lhe ser conhecida numa 

área social e geográfica mais extensa: com a movimentação mais freqüente 

dos músicos de um país para outro e a conseqüente valorização de seus 

contatos pessoais, a edição musical de grandes tiragens contribuiu para uma 

influência recíproca crescente entre os estilos musicais e os compositores 

individuais, não somente no interior dos diferentes países mas também para 

além de suas fronteiras (1997, p. 419).  

O impacto da invenção da imprensa por Johannes Gutemberg em meados do século 

XV não tardou a chegar à música. Conforme Candé, os dois primeiros impressos são os 

seguintes:  

1473 Collectorium super Magnificat de Gerson, impresso por Conrad Fyner 

em Esslingen, com uma breve ilustração musical em que a pauta é 

acrescentada a mão. 

1476 Missale romanum, primeiro texto musical inteiramente impresso 

(oficina de Ulrich Han, em Roma). A técnica utilizada é a da tiragem dupla: 

imprimem-se primeiro as pautas (em vermelho), depois as notas (em preto) 

(2001a, p. 324). 

Pouco a pouco a técnica de impressão foi se aprimorando e, “logo a profusão das 

obras impressas e a dificuldade destas atestarão a inteligência musical e a habilidade dos 

novos ‘diletantes’” (CANDÉ, 2001a, p. 324). Este desenvolvimento da edição musical trouxe 

dois fatos contraditórios: os “músicos célebres” foram “consagrados pela edição” de suas 

obras primas, contudo, a situação financeira dos mesmos continuou precária, “mesmo quando 

se tinham tornado estrelas internacionais” (CANDÉ, 2001a, p. 324).  

Conforme Candé (2001a, p. 326), é na Itália em que se dá inicialmente este 

desenvolvimento, e Veneza, já no séc. XVI, torna-se a “capital da edição musical” (CANDÉ, 

2001a, p. 326). Grout e Palisca registram que no século XVIII, Veneza “orgulhava-se das suas 

tradições enquanto centro de impressão de partituras de composições de música sacra, música 

instrumental e ópera” (2001, p. 424). Entretanto, conforme Massin e Massin, foram os 

editores “de Paris (Boivins, Le Clercs), de Londres (Walsh) e de Amsterdã (Roger, Le Cène) 
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que publicaram o grosso da produção musical gravada ou impressa do século XVIII” (1997, 

p. 420). Massin e Massin também relatam que  

muitos músicos alemães, austríacos e italianos, inclusive os mais famosos 

(Mozart, Haydn), tiveram as primeiras edições de suas obras publicadas em 

Paris, cuja grande atividade nesse domínio ultrapassou em muito, por um 

certo tempo, a atividade somada desses países todos (1997, p. 420). 

Conforme Grout e Palisca, através da expansão da edição musical, havia, em meados 

do século XVIII, um público que, além de comprar partituras “mostrava-se interessado em ler 

e discutir música” (2001, p. 479). Para atender esta demanda, surgem as primeiras publicações 

de “revistas consagradas às notícias, recensões e crítica musical”, as “primeiras histórias da 

música” e a “primeira colectânea de tratados musicais medievais” (GROUT; PALISCA, 2001, 

p. 479).  

Todos esses acontecimentos históricos por sua vez provocariam uma mudança 

sensível na forma de ouvir e compreender música, mas outro acontecimento marcou 

definitivamente a arte musical: “O século XVIII, em seus últimos anos, inaugurou um 

fenômeno que dominaria a história da música dali por diante, cada vez mais: a repetitividade 

(MASSIN; MASSIN, 1997, p. 420, grifo do autor). Este fenômeno,  

[…] favorecido e encorajado pela edição, levou à possibilidade de audições 

múltiplas de uma peça musical numa série de execuções que escapavam ao 

controle do compositor e à sua direção imediata ou direta, assim como lhe 

escapavam os conhecimentos dos locais e dos círculos, dos intérpretes e das 

circunstâncias precisas em que suas obras poderiam ser tocadas (MASSIN; 

MASSIN, 1997, p. 420-421).  

Pelo exposto, podemos inferir que novas relações de saber e poder entre 

compositores e intérpretes foram estabelecidas. Sem a supervisão direta do compositor, o 

executante- intérprete teve uma “maior liberdade” sobre o resultado sonoro de uma partitura 

musical. Este fato provocou reações dos compositores — Por exemplo: “Haydn queixava-se, 

em 1768, de que lhe era difícil compor uma cantata para um mosteiro na Áustria sem 

conhecer ‘nem as pessoas nem o local’” (MASSIN; MASSIN, 1997, p. 421). A própria 

notação musical sofreu com isso mais alterações, com acréscimos de símbolos que 

objetivavam “controlar” essa “liberdade” do intérprete, numa tentativa de garantir 

“fidelidade” ao texto musical do compositor. Doravante, será cada vez mais acirrado o embate 
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entre compositores e executantes-intérpretes, estabelecendo entre eles novas FDs relacionadas 

à arte da interpretação musical. 

Neste novo cenário que se anuncia para os músicos, haverá mudanças significativas 

nas relações de poder. Não somente as relações entre os “donos do poder” e os músicos 

compositores e executantes-intérpretes, mas, na medida em que este “mercado livre” da 

música se estabelece, as relações de saber e poder entre compositores e executantes-

intérpretes começam a se inverter, principalmente se este último for um virtuose do canto ou 

de seu instrumento. Candé observa que: “se o prestígio dos grandes virtuoses cresce à medida 

que eles levam mais longe os limites do impossível, os compositores, por sua vez, tornam-se 

fornecedores ou, com maior freqüência, lacaios” (2001a, p. 445). A palavra “lacaio” pode nos 

parecer demasiadamente “forte” e nos proporcionar diversos efeitos de sentido. Contudo, ela 

descreve muito bem a inversão nas relações de poder entre compositores, executantes-

intérpretes e seus respectivos “provedores”, como atesta a seguinte afirmação de Candé: “a 

partir do século XVII, a subordinação torna-se humilhante, como atestam cartas e 

dedicatórias, e o prazer dos poderosos deve ser considerado como uma regra estética (2001a, 

p. 446, grifo nosso).  

As relações de poder são dinâmicas, caracterizadas por um contínuo jogo de 

estratégias e resistências. O processo que ora acabamos de descrever terá outros 

desdobramentos ao longo da história. É o que veremos a seguir, ao olharmos a questão do 

virtuosismo da música, tanto nos estilos e gêneros de música vocal quanto nos de música 

instrumental.  

A voz humana, senão o primeiro, é possivelmente o instrumento musical mais antigo 

do homem. Uma parte significativa da produção musical foi, e ainda é, produzida para ela e 

através dela. A arte do canto, como normalmente chamamos a produção de música para voz, 

parte da mais pura simplicidade ao mais elevado grau de complexidade técnico-musical.  

Dentre estes, destacamos a ópera – gênero musical no qual a arte do canto ambientar-

se-á amplamente, o que lhe possibilitará um espaço significativo para seu pleno 

desenvolvimento,  ao mesmo tem em que lhe proporcionará nobre evidência. Grout e Palisca 

definem a ópera como “uma obra teatral que combina solilóquio, diálogo, cenário, acção e 

música contínua (ou quase contínua)” (2001, p. 316). Eles também afirmam que “embora as 

primeiras peças do gênero a que hoje damos o nome de ópera apenas datem dos últimos anos 

do século XVI, a ligação entre música e teatro remonta à antiguidade” (2001, p. 316). É neste 

gênero de obra, que envolve tecnologia de vários conhecimentos humanos, que encontraremos 

um terreno fecundo para o culto ao virtuosismo.  
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Exige-se cada vez mais especialidades: para o compositor, para o poeta e/ou letrista, 

para o cantor e, mais tarde, para os que construíam e cuidavam dos cenários. A propósito, “as 

extravagantes proezas dos cantores só são igualadas pelos prodígios da encenação. Os 

arquitetos e os maquinistas rivalizam em engenhosidade e recebem mais aplausos do que o 

poeta ou o compositor” (CANDÉ, 2001a, p. 453). Há virtuosismo por todo lado, o público 

exige virtuosismo, cultua-se virtuosismo. E este culto ao virtuosismo irá incidir até no próprio 

corpo do homem, mudando sua natureza para que, através dessa mudança, possa servir a uma 

estética de arte.  

Este é o caso dos castrati, homens que, “por meios cirúrgicos que o tornam eunuco, 

conserva, depois de adulto, sua voz de criança, acrescida de tudo quanto pode proporcionar a 

cultura e a arte de um adulto” (MASSIN; MASSIN, 1997, p. 42). O aparecimento dos castrati 

está relacionado com um contexto complexo de acontecimentos que envolvem o drama 

musicado no século XVII. Há um crescente aumento de público para este estilo de música, 

consequentemente o aumento do número de teatros públicos. Isto implicaria na contratação de 

mais artistas. Junte-se a esse contexto, a proibição da participação da mulher em cena 

(CANDÉ, 2001a, p. 452). Mesmo com a liberação da mulher em 1671, o preconceito à 

condição de cantora ou atriz não foi superado por muitos, comenta Candé (2001a, p. 452).  

Poder e saber se misturam de forma sórdida na produção desse ser artificialmente 

construído que irá reinar no século XVIII. Candé registra que  

a mutilação voluntária dos meninos não é, por certo, incentivada nem pela 

lei nem pela moral privada, mas há uma quantidade suficiente de pais 

cúpidos, de mestres indignos, de médicos sem escrúpulos e de belas vozes de 

crianças para que as castrações por complacência se multipliquem, sob o 

pretexto de malformações imaginárias e com a consciência de seguir uma 

velha tradição do canto de igreja [...](2001a, p. 452). 

Para formação dos castrati, “escolas especiais” foram construídas, nas quais eles 

puderam desenvolver “[…] um virtuosismo inigualável (capacidade de sustentar a respiração, 

velocidade, domínio do timbre, extensão de três oitavas, expressividade, etc.)”, afirmam 

Massin e Massin (1997, p. 42, grifo nosso). Ao lado de toda uma tecnologia que visou ao 

aprimoramento dos castrati, produziu-se, paralelamente, um saber na arte da composição com 

vistas a explorar todo esse potencial, resultando na produção de um repertório 

especificamente escrito para eles. Massin e Massin afirmam que “a ópera italiana era escrita 

para eles, na qual tanto faziam papéis masculinos como femininos”, e que, “a questão da 

verossimilhança em nada incomodava a platéia da época (imaginem um Júlio César com voz 
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de soprano!)” (1997, p. 42). Como podemos observar, dispositivos foram construídos, jogos 

de verdade foram estabelecidos, estratégias, saberes e poderes foram movidos em função da 

“construção” e do desenvolvimento dos castrati. 

Este curioso fenômeno, que tomou conta da arte do canto, suscitou diversos 

questionamentos e explicações entre os historiadores. Uma das causas mais plausíveis e 

comumente aceitas seria a interdição da mulher em cena. Entretanto, Massin e Massin 

acreditam que pelo  

[...] fato de que os castrati tenham sido tão numerosos e tão apreciados — no 

reino laico de Nápoles como nos Estados pontificais, na música profana 

como na música sacra — sugere uma estética bem própria da época e ligada 

a uma concepção específica da sexualidade (1997, p. 42-43). 

Esta citação de Massin e Massin e a anterior de Candé contrastam-se e até sugerem 

dois pontos de vista diferentes de um mesmo fato. São autores do séc. XX analisando um 

acontecimento histórico que se deu entre os séculos XVII e XVIII. Quem estaria certo? A 

visão de Candé, que entende o fenômeno dos Castrati como algo atroz, de uma ação 

desmedida sobre um indivíduo jovem que não teria condições de defesa diante de pais 

inescrupulosos? Ou seria uma expressão da sexualidade, aceita e almejada por uma parcela de 

sujeitos daquela sociedade? Podemos aceitar que as duas interpretações estejam corretas e que 

elas apenas revelem “verdades” distintas sobre este fenômeno. “Verdades” advindas de duas 

FDs diferentes, o que explicaria a divergência interpretativa.  

Ao lado do franco desenvolvimento da música vocal, com seus “jogos de verdade”, 

suas estratégias de poder, assistiremos a partir de sua segunda metade do século XVII, o 

desenvolvimento paulatino da música instrumental. Os instrumentos alcançam setores onde 

até então reinava em absoluto a música vocal, como por exemplo, a igreja. Massin e Massin 

afirmam que 

na França, na segunda metade do século XVII, intervenções políticas 

condicionaram a introdução de instrumentos (além do órgão) na igreja. No 

uso de motetos instrumentais (ou seja, motetos acompanhados por 

instrumentos), a Capela Real deu o exemplo: juntaram-se instrumentos às 

vozes, o que até então era excepcional nas igrejas (1997, p. 318). 

As reuniões de instrumentistas para realização de seções musicais para deleite 

próprio tornar-se-ão cada vez mais comuns. A princípio, só havia a participação de amadores, 

mas, posteriormente, os profissionais fizeram-se presentes. São os casos dos convivia musica, 
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collegia musica e academie di musica. Do deleite próprio ao concerto organizado para um 

público pagante foi um passo. E nesse contexto comercial, veremos surgir os “solistas e 

virtuoses itinerantes” (MASSIN; MASSIN, 1997, p. 319). A música dessa era alcança um 

nível de especialização podendo ser classificada, conforme Massin e Massin, “[…] em três 

categorias principais: a de igreja, a de câmera e a de teatro — categorias que correspondem 

não somente aos lugares em que a música era tocada e cantada, mas também a estilos 

particulares” (1997, p. 319). Iniciou-se, portanto, uma nova rede de relações de poder, de 

estratégias, de saberes, em suma, de “jogos de verdades” sobre o lugar não só do músico 

como da própria música. 

Contudo, é no século XIX que assistiremos a uma significativa transformação sócio-

ideológica tanto na arte musical quanto na vida dos músicos. Massin e Massin descrevem 

assim essa transformação: 

Com o grande desenvolvimento da vida musical do século XIX, dominada 

pela instituição do concerto, um fenômeno de importância excepcional e sem 

precedentes veio a manifestar-se: uma “desfuncionalização” e uma 

autonomia como nunca a história dessa arte havia registrado. 

Constituiu-se uma categoria socialmente distinta de profissionais, que 

introduziu seus critérios próprios de avaliação da arte musical, procurando 

libertá-la de toda servidão social. 

[...] Poder-se-ia falar igualmente de “refuncionalização”: a música tornava-se 

autônoma em reação às suas velhas funções sociais e ganhava novas (1997, 

p. 665). 

A música, que antes possuía uma função social específica, ganha uma autonomia 

como arte pura, podendo ser contemplada pelo público como um prazer estético. Isto 

modificou significativamente a relação da plateia com o músico intérprete, pois 

a música [no Romantismo] tencionava ser expressiva, exprimir o sentimento 

pessoal do músico e estabelecer um contato novo com a platéia, que não 

mais delegava ao músico a tarefa de expressar seus sentimentos coletivos: 

reunia-se para ouvir a música proposta. E o músico – este o seu novo papel – 

há de impor ao público sua maneira pessoal de sentir (MASSIN; MASSIN, 

1997, p. 665). 

Nesta nova tarefa de expressar os sentimentos, a música no Romantismo encontra na música 

instrumental seu ideal. Ideal que, assim, foi expresso por Grout e Palisca: 

só a música instrumental – música pura, livre do peso das palavras -- pode 

atingir de forma perfeita este objectivo de comunicar emoções. A música 
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instrumental é, por conseguinte, a arte romântica ideal. O seu alheamento do 

mundo, o seu mistério e o seu incomparável poder de sugestão, actuando 

directamente sobre o espírito, sem a mediação das palavras, fizeram dela a 

arte dominante, a mais representativa de todas as artes do século XIX (2001, 

p. 573). 

Para realização plena dessa modalidade de música, que pudesse atender às exigências 

expressivas, às amplitudes dinâmicas e, sobretudo, às questões da técnica de execução, os 

instrumentos musicais tiveram que sofrer significativas modificações em sua estrutura física. 

Contudo, é no plano da técnica de execução instrumental que se assiste no século XIX uma 

significativa profissionalização do músico instrumentista, o que intensificará ainda mais a 

“distinção entre peritos (Kenner) e amadores (Liebhaber), já nítida no século XVIII” 

(GROUT; PALISCA, 2001, p. 576). Portanto, “num extremo encontramos o grande virtuoso 

que fascina o público da sala de concertos; no outro, o conjunto instrumental ou vocal 

composto por vizinhos ou conterrâneos, ou a família reunida em redor do piano da saleta para 

cantar árias e hinos famosos (GROUT; PALISCA, 2001, p. 576, grifo nosso).  

O século XIX é a era dos compositores-intérpretes, tais como Franz Liszt e Niccolò 

Paganini, na qual o virtuosismo se torna um dos objetivos principais da arte musical, 

imprimindo toda uma séria de mudanças na cultura oitocentista. Mudanças, estas, que vão 

construindo verdades/vontades de verdades sobre o virtuosismo. Os instrumentistas buscavam 

a superação técnica e os compositores elaboravam suas obras para os exibicionismos desses. 

Os instrumentistas muitas vezes modificavam as obras para que o seu virtuosismo técnico 

pudesse ser evidenciado. Observem o comentário do próprio Paganini sobre sua ação 

interpretativa: “Eu tenho meu próprio método; a ele adapto a composição. Se eu tivesse que 

tocar outras obras, deveria adequá-las a mim
10

” (DORIAN, 1986, p. 203, tradução nossa). 

Neste sentido, “o Chopin intérprete e o Chopin improvisador eram bem mais louvados que o 

Chopin compositor. Liszt fazia furor nos salões parisienses e Paganini nas salas de concerto”, 

comenta Massin (1997, p. 690). Dorian menciona que o público, neste período, “[…] esperava 

uma mescla entre sala de concertos e circo
11

” (1986, p. 203, tradução nossa). 

É importante registrar que a deslumbrante destreza técnica do violinista Paganini 

influenciou significativamente músicos de outros instrumentos, fazendo-os rever a técnica de 

seus respectivos instrumentos e pesquisar sobre novos procedimentos, no intuito de alcançar 

                                                            
10 “Yo tengo mi método individual; a él adapto la composición. Si tuviera que tocar otras obras, deberia adaptar-

las para que se adecuaran a mí”. 
11 “[...] esperaba uma mezcla entre sala de conciertos y circo”. 
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ou mesmo superar o grau de virtuosismo alcançado pelo mestre italiano. Massin e Massin 

comentam que: 

Foi nessa condição que Liszt se viu obrigado a questionar sua técnica 

quando aos 20 anos teve um choque: em 09 de março de 1831, ouviu pela 

primeira vez Paganini. Como Schumann e Chopin, ficou inteiramente 

fascinado. Para igualar no piano o virtuosismo do violinista, decidiu aplicar-

se a novos estudos que o levariam a impor-se como virtuose sem rival em 

seu instrumento. Foi quase exclusivamente como intérprete que Liszt foi 

admirado por seus contemporâneos, mesmo na época em que afirmara seu 

gênio de compositor (1997, p. 746). 

A virtuosidade técnica alcançada por Paganini na execução ao violino contribuiu 

para formação de uma aura mística em torno de sua figura. Seus contemporâneos afirmavam 

que ele possuía um “pacto com o diabo, vendendo-lhe a alma e recebendo em troca os 

segredos do instrumento” (s. d., p. 144). Esta lenda, “[…] alimentada pela superstição, pelo 

sensacionalismo e pela publicidade hábil dos empresários” (CARPEAUX, s. d., p. 143), tem 

estreita ligação com o culto ao gênio, tão comum ao Romantismo do Século XIX. Vejamos o 

que diz Candé: 

a concepção romântica do homem genial incita a escrutar as biografias para 

encontrar os sinais de um destino excepcional. […]. A pobreza, a 

humilhação, as desventuras amorosas, as famílias intolerantes, a 

incompreensão dos contemporâneos, a surdez, a tísica, a paranóia, a angústia 

ou a revolta contribuem para exaltar o gênio, ressaltando melhor seu caráter 

singular. Os artistas românticos serão, eles próprios, bastante atentos à 

publicidade da sua imagem (2001b, p. 7). 

Portanto, toda uma discursividade se instaura em função da genialidade do músico no 

século XIX. O dom, o talento e a própria virtuosidade imputada aos gênios são concebidas 

como fatores sobrenaturais e/ou como algo inato, que se recebe por dádiva. Em parte, esta 

crença se estabeleceu porque a ciência, em pleno desenvolvimento desde o século das luzes, 

ainda não encontrara, como ainda hoje em dia não encontrou, uma explicação plausível para 

os fenômenos que envolvem a supercapacidade dos seres humanos. Mas o que nos importa é 

o fato de que essa discursividade, com seus “jogos de verdade”, marcou significativamente a 

história da música ocidental, imprimindo-se de forma indelével na memória social. Pela 

importância dessa memória, pela sua estreita ligação com a música e com o músico, faremos 

uma breve abordagem sobre ela. 
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Dentre os diversos conceitos que se têm sobre o músico, um se destaca pela sua 

quase aceitação universal: é o de que o músico traz um talento, um “dom”, algo que é inato, 

de natureza quase sobrenatural. Não é por acaso que esse conceito, apesar de forte e bastante 

enraizado, seja específico dessa atividade humana. Tudo o que o homem ainda não consegue 

explicar ganha uma aura de sobrenatural, de algo recebido divinamente, ou de algo decorrente 

de questões biológicas. Ao estudarmos o desenvolvimento do conceito de cultura na 

antropologia veremos que a questão do inatismo fez e faz parte de correntes de pensadores 

que têm no determinismo biológico sua fonte de referência, acreditando que caracteres 

genéticos são determinantes para as diferenças culturais. Se tal concepção faz parte do 

pensamento de alguns estudiosos da ciência, é “natural” e até compreensível que entre os 

leigos este conceito ganhe guarida. 

A crença do “dom” para o fazer musical encontra forte aceitação entre os músicos, e, 

o que é mais inquietante, entre os educadores musicais, apesar de todos os estudos realizados 

nos últimos tempos na área de cognição humana. A esse respeito, Sílvia Schroeder diz: 

Numa visão que poderíamos qualificar de “senso comum”, os músicos (e os 

artistas de modo geral) têm sido freqüentemente tratados como seres 

humanos especiais, dotados naturalmente de um atributo – definido 

genericamente como “dom” ou “talento” – que os diferencia da maioria das 

pessoas comuns. Essa visão um tanto quanto estereotipada, contudo, não é 

exclusiva, como se poderia pensar, das pessoas que estão fora do campo 

musical (os chamados “leigos” em música). Ao contrário, é no próprio 

campo que as idéias mitificadoras do músico vêm sendo reforçadas a todo o 

momento, seja através da crítica especializada, dos próprios músicos ou 

mesmo de muitos educadores (nesse caso, sobretudo pela adoção de 

procedimentos pedagógicos fundamentados em determinadas perspectivas 

de desenvolvimento musical) (2004, p. 109). 

Em seu estudo sobre os mitos associados à figura do músico, após análise de 

discursos
12

 de músicos, educadores musicais e críticos em cadernos culturais de jornais e 

revistas especializadas, Sílvia Schroeder (2004) classificou esses mitos nas seguintes 

caracterizações: genialidade; misticismo; intuição; talento/musicalidade; audição absoluta. 

Nos vários discursos, reunidos sob essas categorizações, pôde-se observar que existe de forma 

marcante a crença de que os atributos necessários para o fazer musical são inatos.  

Seria esta constatação a evidência do enraizamento desta crença em nossa cultura? 

Possivelmente sim, uma vez que podemos compreender cultura, tal como a conceituou Clyde 

                                                            
12 A autora afirma, em nota de rodapé, que usou a AD na vertente francesa.  
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Kluckhonh, como “uma forma de pensar, sentir e acreditar” de um povo ou grupo social (apud 

GEERTZ, 2008, p. 4). Portanto, podemos tomar os discursos coletados por Schroeder em seu 

estudo como “reveladores” dessa “forma de pensar, sentir e acreditar” que se cristalizou em 

nossa cultura, mesmo que não possamos precisar sua origem.  

Aliás, tal como compreendeu Foucault, “não é preciso remeter o discurso à 

longínqua presença da origem: é preciso tratá-lo no jogo de sua instância” (FOUCAULT, 

[1969] 2008, p. 28). Por conseguinte, poderemos tomar os discursos dos músicos, dos críticos 

e dos educadores musicais coletados por Schroeder como enunciados, aqui compreendidos 

numa perspectiva foucaultiana, onde 

[...] um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem o 

sentido podem esgotar inteiramente. Trata-se de um acontecimento estranho, 

por certo: inicialmente porque está ligado, de um lado, a um gesto de escrita 

ou à articulação de uma palavra, mas por outro lado, abre para si mesmo 

uma existência remanescente no campo de uma memória, ou na 

materialidade dos manuscritos, dos livros e de qualquer forma de registro; 

em seguida, porque é único como todo acontecimento, mas está aberto à 

repetição, à transformação, à reativação; finalmente, porque está ligado não 

apenas a situações que o provocam, e a conseqüência por ele ocasionadas, 

mas, ao mesmo tempo, e segundo uma modalidade inteiramente diferente, a 

enunciados que o precedem e o seguem (FOUCAULT, [1969] 2008, p. 31-

32). 

Pois, tal como nos lembra Gregolin, para Foucault  

[…] o que torna uma frase, uma proposição, um ato de fala em um 

enunciado é justamente a função enunciativa: o fato de ele ser produzido por 

um sujeito em um lugar institucional, determinado por regras sócio-

históricas que definem e possibilitam que ele seja enunciado (2006, p. 89, 

grifo da autora). 

Os discursos analisados por Schroeder (2004) foram colhidos, em sua maioria, na 

revista Bravo!
 13

, cujo título já carrega em si especial efeito de sentido no universo da arte e 

em particular, no mundo da música. 

Para contextualizarmos nossa análise precisamos compreender o que significa a 

palavra “bravo”. No Houaiss (2007), entre todos os significados para o verbete “bravo”, dois 

                                                            
13 Na nota de rodapé Nº 3 de seu artigo, a Schroeder diz que foram analisados em seu estudo artigos colhidos das 

revistas Bravo! (Editora D’Avila Ltda.) e Concerto (Clássicos Editorial Ltda.) e dos jornais O Estado de São 

Paulo e Folha de São Paulo. Contudo, para ilustrar o artigo em questão ela utilizou trechos colhidos da revista 

Bravo!, que, em sua opinião, apresentam “uma equivalência significativa entre as posturas assumidas por 

essas diversas publicações” (2004, p. 110). 
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podem ser atribuídos à área de artes: 1) Substantivo masculino: “expressão oral ou escrita de 

admiração, aprovação, aplauso”; 2) Interjeição: “dirigida a ator, cantor, orador etc. que teve 

bom desempenho, expressa satisfação, aprovação, vivo entusiasmo”. 

Sabemos que o sucesso de um artista tem estreita ligação com a sua aprovação pelo 

público. Se nas artes plásticas a aprovação se dá de forma mais “silenciosa”, no teatro, na 

dança e na música, isto é, nas artes performáticas, esta aprovação é, muitas vezes, manifestada 

em tempo real, através do grito “bravo”, após um desempenho “espetacular” por parte do 

artista. 

Portanto, a palavra “bravo”, que nomeia a revista, resgata sentidos que foram sócio-

histórico-ideologicamente construídos. Em seus conteúdos há “jogos de verdade” sobre a 

música, o músico e seu universo de atuação. Esses “jogos de verdade”, essas “vontades de 

verdade”, nela materializados, provocarão, por sua vez, efeitos de sentidos em seus leitores do 

que é música, do que é ser músico em nossa sociedade.  

3.3 O virtuosismo na música instrumental brasileira na era de Mário de Andrade 

Ao observarmos que ao longo da história da música ocidental toda uma 

discursividade foi produzida em torno do virtuosismo e que o mesmo, em vários momentos 

dessa história, transmutou-se de meio para um fim em si na arte musical, despertou-nos a 

curiosidade de saber se nos primeiros registros sobre a história da música brasileira houve 

algum enunciado que colocasse a questão do virtuosismo além do seu simples uso como 

adjetivador de um compositor e/ou executante-intérprete de habilidades extraordinárias. 

As primeiras publicações sobre história da música em território brasileiro datam da 

primeira metade do século XX. Guilherme de Mello, Renato Almeida e Mário de Andrade 

foram os autores pioneiros. Há dois outros escritos que tratam da história da música brasileira, 

porém, foram publicados no exterior: Le Brésil en 1889: avec une carte de l'empire en 

chromolithographie, publicado em Paris no ano de 1889 pelo Syndicat du Comité Franco-

Brésilien
14

 e Storia della musica nel brasile: dai tempi coloniali sino ai nostri giorni (1549-

1925) de autoria de Vicenzo Cernicchiaro, publicado em Milão no ano de 1926. 

Le Brésil en 1889: avec une carte de l'empire en chromolithographie não é 

especificamente um livro de história da música. Trata-se de um relatório mais amplo, 

                                                            
14 Escrita para a Exposição Universal de Paris. Teve como organizador M. F.-J. Santa-Anna Nery (SYNDICAT 

DU COMITÉ FRANCO-BRÉSILIEN. Le Brésil en 1889: avec une carte de l'empire en chromolithographie. 

Paris: Libraire Charles Delagrave. 1889). 
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composto de vinte e cinco capítulos, que buscava dar conhecimento do Brasil de então na 

Exposição Universal que se deu em Paris no ano de 1889.  

Este relatório, escrito por diversos autores sob a direção do jornalista paraense 

Frederico José de Santa-Anna Nery (1848-1901), cobria temas que iam 

da hidrografia, climatologia e mineralogia até a literatura; da história 

econômica até as mais recentes instituições agrícolas, finanças, bancos, 

comércio, estradas de ferro; da arte plumária à instrução pública, às ciências 

(Museu Nacional) e às questões da propriedade literária e industrial. Não 

faltavam, é claro, capítulos sobre trabalho servil e trabalho livre e sobre 

imigração (BARBUY, 1996, p. 216). 

O texto de Heloisa Barbuy intitulado “O Brasil vai a Paris em 1889: um lugar na 

Exposição Universal” nos traz preciosas informações sobre o contexto dessa Exposição. Dele, 

queremos destacar alguns pontos que contribuíram para melhor entender esta publicação. 

Barbuy relata que desde 1851 se iniciou a prática de realizar exposições universais e que elas 

“constituíam na mais condensada representação material do projeto capitalista do mundo” 

(1996, p. 211). Essas exposições buscavam promover o encontro de diversas nações. Nelas se  

reuniam, num mesmo espaço, representações das regiões em expansão 

(países europeus e Estados Unidos emergentes), das regiões sob pleno 

regime colonial e das regiões distantes (do ponto de vista imperialista), 

promissoras fontes de matérias-primas, como a América Latina. Uma 

verdadeira representação do mundo, tal como concebido pela filosofia 

dominante (BARBUY, 1996, p. 211). 

Barbuy nos lembra que por trás destas exposições estava a “expansão capitalista” e 

sua imperiosa necessidade de mostrar que “o mundo estava, agora [naquela época], todo 

ligado em redes de interdependência econômica. Tornava-se um só e assim era representado 

[…] como um mundo ideal” (1996, p. 211).  

Barbuy comenta que a exposição de 1889 foi a de maior impacto para as nações 

brasileira e francesa, pois, naquele momento, comemorava-se o centenário da Revolução 

Francesa, portanto uma comemoração do regime republicano (1996, p. 213). Faz-se 

interessante destacar que o Brasil ainda vivia sob regime monárquico e foi  

[…] a última monarquia americana […] a comparecer à festa republicana. 

Não o fez oficialmente, isto é, não como representação de estado mas por 

uma delegação de empresários e jornalistas, que formaram um Comitê 

Franco-Brasileiro. A delegação contou, entretanto, com grande apoio de D. 

Pedro II […] (BARBUY, 1996, p. 213). 
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Pela natureza do evento, o documento escrito para esta exposição era intrinsecamente político, 

pois, como bem observou Barbuy,  

a visão que tinha o europeu não era desmentida pelos brasileiros 

empenhados, na ocasião, em divulgar a imagem do Brasil na França; muito 

pelo contrário. Em plena vigência da política imigrantista, procurava-se 

mostrar o Brasil como país aberto aos imigrantes europeus e também ao 

capital estrangeiro (BARBUY, 1996, p. 215). 

O panorama musical brasileiro foi incluso no capítulo dezoito, de quarenta e quatro 

páginas, intitulado “L’Art”, escrito por M. E. da Silva Prado. A partir do enunciado – “todos 

os viajantes que visitaram o Brasil falam das grandes inclinações musicais de seus habitantes” 

(SYNDICAT DU COMITÉ FRANCO-BRÉSILIEN, 1889, p. 545, tradução nossa)
15

, que 

além de abrir a seção “Musique” possui um inerente efeito de marketing, Prado buscou levar 

ao público deste evento uma boa mostra da trajetória da música brasileira desde o 

descobrimento até então, pontuando-a com informações sobre a prática de música dos índios e 

dos negros em território brasileiro.  

Neste documento, várias passagens relacionam a atuação dos negros ao virtuosismo. 

Em nota de rodapé da página 552, nos deparamos com um registro de que havia em Santa-

Cruz, nas proximidades do Rio de Janeiro, uma espécie de conservatório que se destinava à 

formação musical dos negros. O resultado do método de formação implantado nessa 

localidade rendeu significativos frutos, através do qual, negros de ambos os sexos atingiram 

um grau de perfeição notável, fato que foi constatado publicamente durante uma missa 

realizada na Igreja de Santo Inácio de Loyola (SYNDICAT DU COMITÉ FRANCO-

BRÉSILIEN, 1889, grifo nosso). O impacto desse acontecimento foi de tal ordem que o rei D. 

João VI tirou partido do trabalho realizado nessa localidade e “estabeleceu as escolas de 

primeiras letras, composição musical, canto e instrumentos diversos em sua casa de campo e 

conseguiu em pouco tempo para formar entre seus negros instrumentistas e cantores muito 

hábeis
16

” (SYNDICAT DU COMITÉ FRANCO-BRÉSILIEN, 1889, p. 552, grifo e tradução 

nossos.). Adiante, essa mesma nota de rodapé, traz o seguinte comentário: 

                                                            
15 "tous les voyageurs qui ont visité le Brésil parlent des grandes dispositions musicales de ses habitants". 
16 […] établit des écoles de premières lettres, de composition musicale, de chant et de plusieurs instruments dans 

sa maison de plaisance et parvint en peu de temps à former parmi ses nègres des joueurs d'instruments et des 

chanteurs très habiles  
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Lamentamos não podermos dar os nomes do primeiro violino, do primeiro 

fagote e do primeiro clarinete de São Cristovão e o de duas mulheres negras 

que se destacam entre os seus companheiros pela beleza de suas vozes e pela 

arte e expressão que elas utilizam no canto. (Eles poderiam atuar com os 

primeiros virtuosos da Europa, disse M. de Freycinet)17 (SYNDICAT DU 

COMITÉ FRANCO-BRÉSILIEN, 1889, p. 552, grifo e tradução nossos). 

O mais importante neste enunciado creditado a M. de Freycinet
18

 é a constatação de 

que, já naquela época o ensino da música no Brasil além do básico promovia o 

desenvolvimento de virtuoses. Se pensarmos que os Jesuítas tinham o conhecimento do que 

ocorria na Europa, onde se vivenciava em toda sua plenitude o período romântico da música, 

no qual o virtuosismo era um fenômeno não só presente mas marcante em todas as atividades 

que se envolviam com a arte musical, não é de se estranhar que tendo encontrado entre seus 

discípulos quem pudesse realizar algo de extraordinário na música, os jesuítas não 

procurassem tirar partido. Mesmo porque, era através do virtuosismo que não só o músico se 

evidenciava, mas também o sistema de ensino que o produzira. 

Tomemos, agora, como recorte, apenas as obras que foram publicadas aqui no Brasil, 

não somente pela questão de terem sido escritas em língua portuguesa, mas pelo fato de terem 

sido veiculadas, principalmente, em nossas escolas de música, o que de certa forma 

proporcionou uma maior circulação das “verdades/vontade de verdades” sobre música e sobre 

o músico, enfim, dos discursos nelas contidos.  

O registro mais antigo sobre uma história da música no Brasil foi a publicação, em 

Salvador-BA, no ano de 1908, do livro de Guilherme Theodoro de Mello intitulado A Musica 

no Brasil: desde os tempos coloniaes até o primeiro decenio da Republica (HEITOR, 1956; 

MARIZ, 2000). Conforme Luiz Heitor  

a contribuição de Guilherme de Melo para o conhecimento do folclore 

musical brasileiro, no capítulo de seu livro intitulado Influência Portuguesa, 

Africana e Espanhola, não é desprezível. A parte histórica do mesmo é, no 

entanto, deficiente e nem sempre muito exata; constituem-na transcrições 

inumeráveis das várias fontes a que o autor teve acesso, digressões ociosas 

sobre questões de ordem geral, que nada têm a ver com o assunto do livro, 

ou disputas de mero interesse local (1956, p. 378). 

                                                            
17 Nous regrettons de ne pouvoir donner les noms du premier violon, du premier fagot et du premier clarinette de 

São-Christovão et de deux négresses qui se distinguent parmi leurs compagnes par la beauté de leur voix et 

par l'art et l'expression qu'elles déploient dans le chant. (Elles pourraient soutenir la lutte avec les premières 

virtuoses de l'Europe, dit M. de Freycinet). 
18 Quase nenhuma informação nos é dada sobre M. de Freycinet. Conforme Mello, ele era um Ilustre viajante 

francês (1908, p. 185). 
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Mariz corrobora a opinião de Luiz Heitor ao afirmar que o livro de Guilherme de 

Mello é “de considerável interesse folclórico” (2000, p. 521). Faz-se importante registrar que 

Guilherme de Mello atuou como crítico musical no período de 1928 a 1932 e participou como 

membro da comissão de reestruturação do Instituto Nacional de Música, considerada por 

Mariz como “nossa maior instituição musical” (2000, p. 521). 

Nesta obra de Guilherme de Mello encontramos uma breve passagem sobre o 

virtuosismo em terras brasileiras. Nela, ele, assim, relata a situação vivida pelos virtuosos na 

sociedade brasileira na era de D. Pedro II: 

“Pianistas virtuosos, cantores exímios, violinistas adextrados [sic], todos os 

mais, acostumados aos elogios de seus mestres e aos applausos dos seus 

collegas e amigos, quando voltavam ao Brasil sentiam-se mal, sem 

adoradores, e ainda mais, sem o meio com que podessem, diziam elles, 

entreter relações artísticas. 

Pobres moços! Não se lembravam elles que terminada a tutella de seu 

imperador e protector terminar-se-ia também a roda de seus admiradores 

gratuitos e que, tanto aqui como na Europa, para iniciar a sua verdadeira 

senda artística teriam de enfrentar com as maiores difficuldades da vida” 

(MELLO, 1908, p. 275) 

O que nos chamou a atenção nesse relato, além do registro histórico da situação 

social dos músicos, foi a frase de abertura: “Pianistas virtuosos, cantores exímios, violinistas 

adextrados”, na qual podemos entrever a influência direta da tradição do Romantismo musical 

no dito de Mello. Observemos que Mello não relata a virtuosidade de quaisquer músicos, mas, 

nominalmente, a de pianistas, cantores e violonistas, ou seja, dos músicos cujos instrumentos 

serviram de base para a produção virtuosística de uma parcela significativa do repertório 

musical do período Romântico. Além disso, se observarmos os adjetivos – “virtuosos”, 

“exímios” e “adestrados” –, utilizados por Mello para qualificar os executantes-intérpretes, 

veremos que o último deles, “adestrados”, promove mais do que uma adjetivação, resgata 

sentidos pré-construídos ao longo da história da música. Lembremos aqui o dito de 

Aristóteles, por nós já relatado, que desprezava e não recomendava aos jovens a música 

praticada pelos habilidosos instrumentistas na Antiguidade Grega, pois eram consideradas 

como arte de “animais” e de “escravos” (ver ARISTÓTELES, 1985, p. 279-280). Lembremos, 

também, o processo sofrido pelos Castrati, que por trás de todo um propósito de transformar 

seres humanos em cantores virtuosos, jazia um processo animalesco de adestramento. A 

palavra “adestrado”, portanto, tem, em potencial, o poder de resgatar a mémoria dessas 

práticas e seus sentidos inerentes. 
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A segunda publicação sobre história da música brasileira ficou a cargo de um italiano 

que se radicou no Brasil – Vincenzo Cernicchiaro (1858-1928), que em 1926 publica em 

Milão (Itália), e em língua italiana, sua Storia della Musica nel Brasile dai tempi coloniali 

sino ai nostri giorni (HEITOR, 1956; MARIZ, 2000).  

Mariz considera o livro de Cernicchiaro “a segunda obra importante de nossa 

musicologia”, a qual, conforme ele, “deixou para trás a obra de Guilherme de Mello” (2000, 

p. 521). Heitor assim descreve o conteúdo da obra de Cernicchiaro: 

Todas as atividades musicais o interessaram: a produção dos compositores, o 

ensino, a formação das orquestras e de sociedades musicais, o movimento 

operístico, os concertistas nacionais ou estrangeiros que se fizeram ouvir do 

publico brasileiro, os executantes dos vários instrumentos, os críticos 

musicais, etc. (1956, p. 378-379). 

Entretanto, Luiz Heitor aponta que esta obra está “[…] repleta de preciosas informações, 

infelizmente nem sempre isentas de erros” (1956, p. 378). Além do mais, pontua que “[…] 

sua crítica tem um vício de origem. Italiano de nascimento e homem do século XIX, 

enfeitiçado pelo melodrama, Cernicchiaro tudo vê deformado pelo prisma da ópera… E isso o 

leva, muitas vezes, a proferir julgamentos profundamente injustos” (HEITOR, 1956, p. 379). 

Não é raro observarmos a filiação de um crítico musical a um determinado gênero 

musical, cujos “jogos de verdades” refletem-se em seus enunciados e terminam por se 

constituir, assim, numa FD, pela qual, esses críticos “leem” não só todos os outros estilos e 

gêneros musicais, mas também a utilizam como baliza para determinar a “qualidade” de uma 

atividade musical. 

Faz-se interessante registrar que a posição adquirida por Cernicchiaro em nossa terra 

tinha possivelmente certa ligação com o status que adquiriu ainda como estudante do 

Conservatório de Milão, “onde obteve o primeiro prêmio em violino” (MARIZ, 2000, p. 522). 

As relações de poder, densas em todos os campos, são ainda mais “estreitas” no mundo da 

música. O fato de obter destaque como instrumentista através do alcance de um “primeiro 

prêmio” dá a este sujeito executante-intérprete o poder de proferir julgamentos sobre seus 

pares, mesmo que estes julgamentos sejam, como dito por Luiz Heitor, “profundamente 

injustos” (1956, p. 379).  

A terceira obra com o empreendimento de um historiografia da música brasileira 

ficou a cargo do brasileiro Renato Almeida que em 1926 publica a História da musica 

brasileira, que alcança, conforme Mariz (2000), um desenvolvimento “extraordinário” em sua 

segunda edição datada de 1942. Aliás, nesta segunda edição, “[…] o setor da música 
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folclórica recebeu a mesma ênfase que a história da música erudita”, comenta Mariz (1983, p. 

111). A respeito dessa obra, MA, em seu parágrafo de abertura do artigo “Música Brasileira”, 

inicialmente publicado pelo Diário de Notícias em 22/03/1942, e posteriormente incluído em 

seu livro Música doce música, escreve: 

A música brasileira acaba de se esclarecer em sua história com um volume 

notabilissimo em muitos sentidos, a segunda edição, totalmente remodelada 

e acrescentada, da "História da Música Brasileira", de Renato Almeida. 

Embora já vários escritores tenham tentado a sistematização histórica dos 

nossos fatos musicais e da evolução da arte da música entre nós, ninguém 

conseguira realmente uma ordenação clara dos acontecimentos, e muito 

menos uma visão equilibrada e lógica. Renato Almeida o conseguiu agora, 

com muito critério e segurança de concepção. Esta segunda edição de sua 

"História da Música Brasileira" se tornou enfim, como já falei noutro lugar, 

o livro de base que nos faltava, ponto indispensável de partida para os 

estudos e ensaios de caráter monográfico, que agora tem onde se estribar 

(ANDRADE, [1963] 1976, p. 354). 

A leitura dessas publicações sobre história da música no Brasil, não nos revelou 

nenhum discurso sobre o virtuosismo, com exceção do breve comentário, por nós citado, da 

obra de Guilherme de Mello. O termo virtuosismo e seus correlatos são encontrados, mas em 

seu uso mais comum que é o de adjetivar a arte, a obra e executantes-intérprete que se 

destacam no cenário musical. Esse breve panorama não contemplou o Compêndio de História 

da Música, de 1929, e a Pequena História da Música, de 1942, de MA. A descrição e análise 

de ambas ficaram para o próximo capítulo, em que trataremos especificamente dos ditos e 

escritos dele. 
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Digo sempre: “Sou a minha verdade.” E tenho 

razão. […] A minha [verdade] é humana, estética 

e tranzitória [sic]. 

(ANDRADE, 1972, p. 201)  

alar de quem muito já se falou não é fácil, com certeza muitas redundâncias 

virão. No entanto diremos um pouco sobre MA, mas sob uma perspectiva 

diferente. Narrar a biografia de um homem é, na perspectiva discursiva, ir 

além dos dados biográficos, ir além dos fatos biológicos, ir muito além de estabelecer uma 

cronologia desses dados, é mostrar como a sincronia de sua existência dentro da matriz 

espaço/tempo o transforma em sujeito, é “aceitar que o sujeito é segundo em relação a seu 

entorno – social, linguageiro, ideológico, cultural [...]”, é, portanto, compreender que o 

“sujeito é efeito”, “não é origem (do sentido, da história, etc.)” (POSSENTI, 2003, p. 28, 

grifos do autor). 

Na última década do século XIX, mais precisamente em 9 de outubro de1893, nasce, 

em São Paulo, Mario Raul de Morais Andrade. Este indivíduo terá as tramas de sua existência 

entrelaçadas com as tramas da vida cultural do Brasil, em particular, com as tramas da vida 

musical brasileira. Seus primeiros passos na música foram dados por volta dos 16 anos sob a 

orientação de sua mãe Maria Luiza de Morais Andrade e de sua tia Ana Francisca de Leite 

Morais (MARIZ, 1983). Contudo, é no ano de 1911, com 17 anos, que se dá sua matrícula no 

Conservatório Dramático e Musical de São Paulo (CDMSP). Inicia-se assim a trajetória 

“oficial” de construção do sujeito-músico MA. Sujeito que só se “desgrudará fisicamente” da 

música em 1945, ano de sua morte, pois a influência de seus escritos permanecerá ainda por 

muito tempo formatando um certo “jeito” de ser brasileiro. 

Sua formatura no conservatório dar-se-á em 1918, entretanto durante sua formação 

assume atividades de monitoria. Mariz (1983) relata que já em 1912 assume o posto de “aluno 

praticante” apoiando o ensino de teoria; em 1913, assume a monitoria de História da Música; 

em 1916, já auxilia no ensino do piano e passa a ser professor de Teoria Musical. Contratado 

 F
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para lecionar História da Música neste mesmo estabelecimento em 1920 e nomeado 

formalmente catedrático em 1922 (MARIZ, 1983, p. 23), permanecerá ligado a ele até o fim 

de sua vida em 15 de fevereiro de 1945, exceto por uma breve licença quando se 

assoberbaram suas atividades na direção do Departamento de Cultura da Prefeitura de São 

Paulo.  

No que tange a sua vida musical, observamos uma imbricação permanente entre 

formação e atuação profissional, característica muito própria de quem atua verdadeiramente 

na vida acadêmica, principalmente no campo da pesquisa. Destacamos aqui a vida musical, 

porque, como muito bem enfatizou Santos (2004, p. 43), “[…] o único trabalho profissional 

permanente do escritor foi o de músico”. Por conseguinte, estabelecido o recorte nesta 

particularidade vivida por MA, poderíamos dividir sua vida na música em três grandes 

movimentos: o primeiro com uma tônica na formação, que se dá a partir da primeira década 

dos anos 1900, período de seus estudos no CDMSP; um segundo, a partir da segunda década 

desta mesma era, quando, depois de formado, se engaja nos movimentos modernista e 

nacionalista brasileiros e marcado, principalmente, pela sua atuação na Semana de Arte 

Moderna de 1922 (SAM22) e, por fim, um terceiro, a partir da metade da década de 1930, 

quando assume atividades políticas no Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo e, 

depois, exila-se no Rio de Janeiro. 

A trajetória de MA no mundo da música e em tantas outras áreas fora dele revela-nos 

um sujeito multifacetado. No primeiro verso de seu poema de 1929, Eu sou trezentos…, ele 

enuncia: Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cincoenta […]. O efeito de sentido proporcionado 

pela oscilação entre “Eu sou trezentos” e “sou trezentos-e-cincoenta” nos possibilita uma 

leitura de que ele, também, percebe-se multifacetado, porém sem uma definição precisa de 

sua multiface. Da mesma forma, em outra passagem, registrada em seu livro Namoros com a 

medicina, ele mais uma vez se mostra hesitante ao se definir como sujeito. Com um tom ao 

mesmo tempo irônico e humorístico, MA descreve sua sensação ao ter que escrever nas fichas 

de hotéis o item “profissão”: 

E fiquei… o diabo é que nunca pude esclarecer o que fiquei; e sinto sempre 

uma hesitação danada quando, nos hotéis, enchendo a ficha de hospedagem, 

tropeço no "Profissão". Pianista? Professor? Jornalista? Crítico de arte? 

Folclorista? ou mais recentemente: Funcionário Público? Só me arrependo 

de não ter ficado médico por causa dos fichários dos hotéis. No resto não me 

arrependo […] (ANDRADE, [1939] 1972, p. 8). 
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Em depoimento sobre MA, Décio de Almeida Prado, que fora seu contemporâneo, 

nos dá uma dimensão do ser multifacetado que era o MA, capaz de transitar em diferentes 

“áreas” com naturalidade, de ser ao mesmo tempo intelectual e boêmio. Vejamos um trecho 

desse depoimento: 

O que se destaca de todas essas experiências que eu tive – sempre rápidas, 

contatos rápidos com Mário de Andrade, nunca fui seu íntimo, nunca fui 

propriamente seu amigo – é a variedade de aspectos que ele tem como 

escritor e como homem. Existe uma palavra que hoje em dia é muito 

empregada; eu não simpatizo muito com ela, mas vou repetir aqui: ele era 

multifacetado, isto é, tinha várias facetas. […] nele coexistiam, por exemplo: 

um erudito extraordinário, um indivíduo que conhecia muito bem o 

português, inclusive gramática, como ele se referia em cartas para 

Henriqueta Lisboa. Tinha um método de trabalho extraordinário: ele 

trabalhava com fichas. Tudo dele, na casa dele, era organizado 

perfeitamente. Mas não ficava nisto, ao contrário, ele tinha o rosto 

revolucionário. Tinha o rosto também boêmio; gostava muito de conversar, 

de beber em bar, […] Também ele era um indivíduo capaz de pensar com 

agudeza os problemas estéticos gerais, amplos. Não apenas escrever um 

romance, mas pensar o problema do romance, pensar o problema da pintura, 

pensar o problema da poesia. E nesse sentido, ele era muito professor, 

porque gostava de ter discípulos (PRADO, 2013, p. 1032-1046). 

Essa ocupação de vários lugares e sua percepção de ser ao mesmo tempo definível e 

indefinível nos revelam não o indivíduo MA, mas os sujeitos-Mário que se constroem a partir 

da relação com a vida, com seu momento histórico e com as ideologias que o circundam. 

O CDMSP é a instituição que marcará fortemente a vida musical de MA. Se não 

exclusivamente por ela, mas principalmente através dela serão formatados os vários sujeitos-

Mário. Se esses sujeitos-Mário serão marcados ideologicamente por essa casa de formação 

musical, situada numa das maiores cidades do Brasil, eles também estabelecerão resistências 

que marcarão profundamente os rumos não só dessa instituição, mas da música brasileira.  

Os conservatórios de música são instituições de ensino que primam pelo ensino 

formal de música. Se hoje em dia encontramos a presença da música popular em diversos 

conservatórios, tradicionalmente, estas instituições se dedicavam ao ensino da música 

denominada “erudita”. Para os conservatórios convergiam, ou eram encaminhados por pais ou 

tutores, os jovens que ansiavam aprender música, mais comumente, um instrumento musical. 

Entretanto, não era todo instrumento que se encontrava em um conservatório de música. 

Muitos instrumentos cultivados pelo povo não faziam, como ainda não fazem, parte do 

currículo. Encontravam-se predominantemente os instrumentos “clássicos”, entenda-se, os 

instrumentos cultivados pelas classes nobres, que, por questões diversas, vão variar no 
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decorrer da história, ou melhor, em cada época essa “classe nobre” elege seus instrumentos 

prediletos.  

Historicamente essa instituição que se conhece por conservatório foi marcada pela 

cultura do seu período de gestação, isto é, pela cultura musical de fins do século XVIII, 

quando a música das cortes e das igrejas começava a ser cortejada pela burguesia, e 

principalmente pela cultura musical do século XIX, que permeará seu período de franca 

expansão e desenvolvimento. Dada a evidência alcançada nessa era pelos virtuoses do piano e 

do violino, naturalmente houve um especial olhar da sociedade para esses instrumentos, os 

quais atraíam um percentual significativo de alunos, fossem estes aspirantes a uma 

profissionalização na música ou simplesmente diletantes. É certo que o canto lírico e o ensino 

da composição erudita também faziam parte de sua grade de opções. Porém, num século em 

que a música instrumental encontrou seu pleno desenvolvimento, a busca pela aprendizagem 

de um instrumento, se não foi o único objetivo dos aspirantes à música, foi quase sempre um 

dos primeiros objetivos.  

Herdeiro da tradição cultural do século XIX, O CDMSP não era diferente. Criado em 

1906, surge em um momento marcado por polêmicas e tensões que, apesar de terem sido  

[…] gestadas no final do século XIX – e que permanecem, embora 

ressignificadas, no século XX – não podem ser vistas simplesmente como 

disputa por público ou alunos. Devem ser encaradas também como disputas 

em torno do papel da música nesta sociedade em transformação, e com ela o 

papel do músico (MORILA, 2010, p. 91). 

Além disso, os participantes da fundação  

foram sujeitos das transformações sofridas por São Paulo e pelo Brasil nas 

últimas décadas do século XIX e na primeira do século XX. Transformações 

não só no aspecto visível, nas casas, ruas, avenidas, prédios, praças e 

transportes, mas também nos aspectos culturais e sociais (MORILA, 2010, p. 

90-91). 

Contava o CDMSP apenas cinco anos de existência quando o MA foi nele 

matriculado. Se a intenção de sua mãe e de sua tia ao inscrevê-lo nessa instituição foi a de 

possibilitar-lhe uma melhor aprendizagem pianística (aliás, desejo muito comum ainda hoje 

entre pais e responsáveis), este intento foi precocemente alterado por uma fatalidade: seu 

irmão Renato, então com 14 anos, talentoso aprendiz de piano, sofre um acidente e vem a 

falecer em junho de 1913. A partir deste infortúnio MA desenvolve um tremor nas mãos 
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(MARIZ, 1983; SANTOS, 2004), o que o impossibilitará de se desenvolver no instrumento, 

“impedindo de vez qualquer veleidade de virtuoso” (MARIZ, 1983, p. 21, grifo do autor).  

Este acontecimento mudou os rumos de sua carreira musical? Talvez tenha lhe tirado 

a opção de ser pianista, contudo devemos nos lembrar de que em 1912, então com apenas um 

ano de estudos no conservatório, ele já exercia uma espécie de monitoria, ensinando teoria 

musical para iniciantes. Portanto,  

Se antes o artista, mesmo com a perspectiva de uma carreira pianística, já 

incluía a música num contexto mais abrangente de arte, agora, 

impossibilitado pelo tremor das mãos de realizar-se como pianista 

profissional, vai diversificar, ainda mais, suas atividades musicais 

(SANTOS, 2004, p. 53). 

Sua função como professor materializa-se a partir de seu retorno ao conservatório em 

1913. Contratado como professor substituto da disciplina História da Música, MA terá cada 

vez mais sua vida profissional enredada com a docência. Viverá esta função com toda 

plenitude do termo, tornando-se mais que um professor: subjetiva-se como educador, 

caracterizado por suas incansáveis e meticulosas pesquisas e estudos. Mariz relata assim sua 

formação musical: 

Se ele estudou música no Conservatório de São Paulo, sua verdadeira 

formação musical foi sobretudo pessoal pela leitura, estudo e reflexão. […]. 

Devorava todos os livros que lhe chegavam ao alcance e possuía ao falecer 

notável biblioteca, hoje no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade 

de São Paulo. Trabalhava com freqüência dez e até doze horas por dia […]. 

Utilizava fichas e era organizadíssimo na sua aparente dispersão de assuntos 

que tratava simultaneamente (MARIZ, 1983, p. 21). 

Este sujeito-professor foi evidenciado também em várias outras atividades que 

exerceu, mantendo sempre uma íntima ligação com o sujeito crítico-musical que se esboça a 

partir de seus primeiros escritos jornalísticos em 1915 e com o sujeito-historiador-

musicólogo, que não só revelava seus estudos sobre música e músicos do Brasil e do mundo, 

do seu tempo e de outros períodos históricos com um propósito de enriquecer nossa tão 

escassa literatura sobre música, mas que empreendeu também viagens etnográficas pelo Brasil 

em busca de conhecimento mais profundo de nossa cultura e a fez conhecida através de livros, 

palestras, artigos científicos e jornalísticos.  
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Telê Lopes pontua o uso da linguagem poética em parte de seus escritos jornalísticos 

como um recurso didático, o que vai ao encontro de nossa afirmação sobre a presença 

marcante do sujeito-professor nos outros sujeitos objetivados na história de MA: 

Em sua produção de crítico usará da linguagem poética, mas não como 

forma de destruir o referencial, sejaa ele notícia ou análise. É a literariedade 

muito bem dosada que funciona didaticamente para o leitor a quem endereça 

informações bastante sérias (LOPEZ, 1976, p. 40, grifo nosso). 

No trecho seguinte, retirado do artigo de MA intitulado Claude Debussy (I), 

publicado em 27 de maio de 1943 na coluna “Mundo Musical” da Folha da Manhã, o discurso 

didático-educacional explicita-se pelo uso de termos que só encontram certa compreensão em 

iniciados em música.  

Porque Debussy é o único músico exclusivamente harmônico, o único 

harmonista puro que nunca existiu. A harmonia, derivada do agenciamento 

das diversas linhas da polifonia, nascera com o vício da subalternidade. O 

movimento a quatro partes, conservava o substrato mesmo da polifonia, a 

melodia, e resultará fatalmente no que se convencionou chamar de "melodia 

acompanhada", isto é, um canto descritivo linear sintético que as harmonias 

acompanham. (COLI, 1998, p. 37, grifos nossos). 

Ao realizar uma edição-crítica das publicações jornalísticas de MA entre 1927 a 

1932, Telê Lopes chama-nos a atenção para a qualidade do jornalismo por ele praticado que 

vai além do informativo afirmando que: 

As crônicas de Mário de Andrade no Diário Nacional constituem um 

importante veículo de suas idéias, além de mostrarem no despoliciamento do 

trabalho jornalístico a humanidade do escritor. Podem ser vistas como 

tentativa do jornalismo integral de Gramsci na medida em que procuraram 

ultrapassar a satisfação das necessidades primeiras de informação e lazer de 

um público, levando-o à análise de sua realidade e ao conhecimento mais 

profundo de suas necessidades. Quando de sua publicação, suscitaram 

controvérsias e debates e, de certa forma, lograram criar seu público. Depois, 

permaneceram guardadas em jornais amarelados, conhecidas apenas de 

poucos pesquisadores (ANDRADE, 1976, p. 21).  

Promover o autoconhecimento de um povo “levando-o à análise de sua realidade e ao 

conhecimento mais profundo de suas necessidades” caracteriza-se como ação política, mas ao 

mesmo tempo educativa. Há sempre, pelo que podemos ver, em MA esta presente figura do 

sujeito-professor, um professor educador, enfim, um professor em sua plenitude, como sujeito 

que sofre as pressões do poder mas estabelece ao mesmo tempo resistências.  
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Muitos dos escritos jornalísticos sobre música de MA ultrapassam o mero caráter 

informativo, muito comum neste tipo de mídia. Como exemplo, o musicólogo Paulo Castagna 

em sua introdução ao livro Música e Jornalismo, no qual reuniu os escritos de MA para o 

jornal Diário de São Paulo, comentou que parte dos textos jornalísticos de MA publicados a 

partir de 1933 para este periódico tornam-se “[…] bem mais interessantes. O autor passa a 

não se deter apenas nos intérpretes; revela seu pensamento sobre os compositores, o valor 

musical das obras as implicações sociais e políticas dos repertórios” (1993, p. XVI). Além 

disso, acrescenta Castagna, “as discussões são mais agradáveis, o conteúdo analítico-musical 

é rico e há uma intenção bem maior de informar e de enriquecer a cultura musical do leitor 

(1993, p. XVI). Muitos de seus textos “[…] constituíam uma mistura de crônica, artigo e 

ensaio”, complementa Castagna (1993, p. XVI). Portanto, muitos dos escritos jornalísticos 

sobre música de MA seriam naturalmente endereçados a revistas e periódicos mais 

especializados, mas, certamente, o jornal era o meio mais à mão que MA dispunha e, dada sua 

posição no cenário musical brasileiro e sua intensa vida intelectual, foi-lhe conferido uma 

fatia generosa deste veículo de comunicação, o que lhe permitiu uma significativa “produção 

de verdades” não só sobre a música, mas sobre o músico. Outrossim, podemos compreender 

que o espaço ocupado por MA neste tipo de mídia era resultante do saber que detinha e do 

poder que este saber lhe possibilitou exercer. 

A formação musical de MA se desenvolve ao mesmo tempo em que no cenário 

internacional vai se formatando uma nova ciência que se liga especificamente aos estudos “do 

fatual, do documental, do verificável e do positivista”(KERMAN, 1987, p. 2) na música. 

Conforme Kerman, “O senso histórico da música e concomitantemente a reflexão intelectual 

acadêmica a respeito a que se dá o nome de musicologia estavam no século XIX estritamente 

vinculados à ideologia nacionalista e religiosa” (KERMAN, 1987, p. 35).  

A formação de MA no CDMSP estava fortemente imersa numa atmosfera 

“importada” da Europa. Muitos dos professores e músicos, que por lá transitaram, ou eram 

imigrantes europeus ou eram brasileiros que tiveram a oportunidade de realizar parte de seus 

estudos em terras europeias. Sabemos que MA teve acesso a várias obras e periódicos de 

teóricos advindos do exterior, portanto, não é de se estranhar que tenha sofrido fortes 

influências das tendências teórico-ideológicas advindas da musicologia europeia. Influências 

que o levaram a constituir-se num sujeito-historiador-musicólogo típico de sua geração, isto é, 

aquele que possuía como principal objetivo conhecer a cultura de sua nação. 

Sobre MA como musicólogo, Mariz assim se expressou: 
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Limitando-nos aos assuntos musicais, cumpre sublinhar que Mário de 

Andrade foi o único musicólogo "agressivo", verdadeiro condottiere estético 

de duas gerações de compositores e que até hoje, quase quarenta anos após a 

sua morte, ainda exerce uma influência sensível na formação dos jovens 

compositores brasileiros, […]. É difícil, porém, que o fenômeno Mário possa 

se reproduzir na musicología brasileira. O importante para o leitor não-

musical é saber que Mário de Andrade dedicou à música a maior 

percentagem de seus esforços e atividades em relação às artes e às letras. 

Mais do que isso, Mário de Andrade viveu, desde a juventude até a morte, 

dos proventos modestos de professor de música no Conservatório Dramático 

e Musical de São Paulo. (1983, p. 25). 

O papel de MA como sujeito-historiador-musicólogo foi certamente o de maior 

relevância para a cultura musical brasileira, pois foi através dos frutos de sua lavra que os 

brasileiros passaram a conhecer e a compreender não só os elementos constitutivos de nossa 

música, mas essência de nosso jeito de fazê-la e, ainda de maior importância, desenvolver 

uma consciência de música nacional brasileira.  

4.1 Os escritos sobre música de Mário de Andrade 

Ao buscarmos os escritos de MA sobre música, nos deparamos com uma 

significativa produção textual, em diversos gêneros, sobre música. De anotações de aula às 

anotações de pesquisas musicológicas, de artigos de jornais e conferências aos livros, MA 

deixou materializado, em texto, reflexões sobre o que lia, via e ouvia no universo musical em 

que viveu. Para termos uma ideia dessa produção, dos vinte volumes de suas Obras completas 

não menos que oito volumes foram exclusivamente dedicados aos temas sobre música.  

Ao nos depararmos com essa produção literária para realização de nossa pesquisa, 

nos defrontamos com os seguintes problemas: a) Vários de seus textos foram publicados, em 

seu tempo, isoladamente ou em pequenas coletâneas, porém reunidos posteriormente em uma 

coletânea de 20 volumes denominada de “Obras Completas”: alguns sob sua indicação, outros 

sob criterioso trabalho de pesquisa de sua discípula Oneyda Alvarenga; b) A publicação dos 

volumes foi iniciada em 1942, pela Editora Martins, mas concluída postumamente, dada a 

brevidade de sua morte em fevereiro de 1945. A publicação desses volumes, por sua vez, não 

seguiu uma ordem linear, isto é, volume 1, 2, etc. Foram publicados aleatoriamente, por 

circunstâncias diversas, num espaço de tempo que separa em mais de vinte anos suas 

respectivas primeiras edições. 

A organização da obra é temática. Os volumes reúnem textos que cobrem um 

período de produção que vai de 1925 a 1944, podendo-se considerar como uma antologia, 
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para a qual o próprio MA indicou precisamente em vários de seus escritos a temática a que 

deveriam ser destinados. Faz-se importante relatar que, dentro de cada volume, não foram, 

também, respeitadas a cronologia da produção e/ou da primeira publicação e que em edições 

posteriores houve a inserção de escritos do autor que não fizeram parte do projeto inicial. 

Vale registrar que há uma dificuldade de se estabelecer a datação correta das obras 

de MA. Informações díspares são encontradas entre diversos estudos e textos que analisam a 

obra deste autor e, se isto ainda não fosse o suficiente, há contradições nas próprias edições de 

suas obras. De extrema utilidade nos foi o artigo “Cronologia geral da obra de MA publicada 

em volume”, de Telê Lopez
19

, publicado na revista do IEB em 1969, no qual a autora buscou 

organizar a produção de MA, publicada em volume, por gêneros e data de composição até o 

ano de 1968. Neste artigo, encontra-se, também, uma cronologia que registra as primeiras 

edições das obras publicadas. 

Lopez comenta que, para sua pesquisa, 

[...] foi de grande valia o auxilio de uma pequena cronologia manuscrita, do 

próprio punho de Mario de Andrade, encontrada entre seus papéis. Por ela e 

pelas datas de produção mencionadas na maioria dos trabalhos publicados 

foi possível, dentro da divisão de assuntos e gêneros, chegar ao panorama 

geral da composição (1969, p. 139). 

Tecidas essas considerações iniciais, vejamos, então, alguns informes sobre a produção dos 

volumes destinados à música.  

O ano de 1942 marca o início da publicação das Obras Completas de MA. O 

primeiro a ser publicado é o volume VIII que compreende a Pequena história da música 

(PHM). Antes da inclusão desta PHM nos volumes das Obras Completas, houve, neste 

mesmo ano, uma tiragem especial de 30 exemplares em papel glacê, com capa de Clóvis 

Graciano (LOPEZ, 1969, p. 146). A PHM é uma reedição, com reduções, do Compêndio da 

história da música (CHM), cuja primeira edição data de 1929, a cargo da editora Ir. Chiarato 

& Cia.: editora paulista que irá publicar, ainda nessa época, diversos textos de MA.  

Os porquês desta redução são explicados pelo próprio MA em Nota Preliminar, da 

qual transcrevemos seu primeiro parágrafo: 

                                                            
19 Telê Lopez é livre-docente da USP, com estudos em crítica textual e crítica genética, e foi curadora do 

Arquivo Mário de Andrade no IEB-USP, até 2008. 
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Da presente edição da Pequena História da Música, retirou-se a Discoteca. 

Encarecia muito o livro e era de pouco uso nestes tempos de guerra, em que 

o comércio de discos é incerto e fraco (ANDRADE, [1942] 1977). 

Se a supressão da discoteca não fora um “grave” problema para a cidade de São Paulo, onde 

MA atuara como professor das disciplinas de teoria, estética e história da música, o mesmo 

não se podia dizer do restante do país, onde as dificuldades de acesso às gravações eram 

graves, como ainda hoje o são, talvez atenuada, recentemente, em algumas cidades, pelo 

advento da internet.  

Conforme Luiz Heitor (1956) houve, no Brasil, na primeira metade do século XX, 

vários livros que objetivaram a uma história geral da música, na qual, a grande maioria, 

incluiu um capítulo sobre música brasileira. Contudo, diz Heitor (1956, p. 380), “a Pequena 

História da Música de Mário de Andrade vai mais longe: consagra um capítulo especial à 

música popular brasileira”. Na lista de obras que antecede esta citação, Luiz Heitor data em 

1929 a história da música escrita por MA. Esta datação deve-se referir ao Compêndio de 

História da Música, pois a 1ª edição de PHM se deu em 1942.  

Na seção intitulada “Bibliografia” do livro 150 anos de Música no Brasil, Luiz 

Heitor traz um nota introdutória em que analisa, de forma breve, a musicografia no Brasil. 

Nesta nota, encontramos o registro de várias histórias da música escritas em terras brasileiras. 

Esta musicografia registra a primeira obra deste gênero escrita no Brasil – A musica no Brasil: 

desde os tempos coloniaes até o primeiro decênio da Republica, publicado na Bahia em 1908 

de autoria do professor de música Guilherme Theodoro Pereira de Mello (1867-1932). Heitor 

(1956) destaca, nesta obra, o capítulo “Influência Portuguesa, Africana e Espanhola” como 

uma contribuição que não se deve desprezar para o conhecimento do folclore brasileiro. 

Entretanto, considera a parte histórica como “deficiente e nem sempre muito exata” (p. 378).  

Nesta musicografia, Luiz Heitor (1956, p. 379) registra, também, a História da 

Música Brasileira de Renato Almeida, cuja primeira edição, conforme Heitor saiu em 1926
20

. 

Esta obra foi significativamente ampliada em sua segunda edição, de 1942 e sobre esta 

segunda edição Luiz Heitor teceu o seguinte comentário: 

A honestidade do seu trabalho, quer na compilação dos dados históricos ou 

outros, quer nos julgamentos que profere, conferem [sic] a Renato Almeida 

uma posição privilegiada entre os historiadores da música brasileira. E seu 

                                                            
20 Esta data, informada por Luiz Heitor (1956), entra em conflito com a informação contida na seção “Do mesmo 

autor” da segunda edição da História da Música Brasileira de Renato Almeida, publicada em 1942, onde se lê 

a seguinte informação: ”História da Música Brasileira — 1ª edição (esgotada) — Rio, 1932”. 
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livro, na edição de 1942, é um livro definitivo, que emerge, no panorama da 

incipiente musicologia brasileira, como um dos poucos marcos isolados que 

a distinguem e lhe conferem títulos de nobreza (1956, p. 379). 

A despeito do elogio tecido de Luiz Heitor ao livro de Renato Almeida, estamos 

diante de dois intelectuais distintos – de um lado Renato Almeida, do outro Mário de 

Andrade, ambos pesquisadores e conhecedores da arte musical, mas com diferenças 

marcantes entre eles, como bem apontou Manuel Bandeira, em carta de 23 de maio de 1924, 

na qual chama a atenção de MA para que cuide de sua produção: 

[...] 

Você precisa afirmar-se com precisão definitiva: publicar o Losango cáqui e 

o Clã do jabuti. Escrever a História da Música pelo menos 

da brasileira.  

O Renato está acabando uma história da música brasileira. Ele não conhece a 

técnica e a teoria musicais: fará obra de literato e amigo da filosofia. Você é 

o único homem capaz de falar bem e com autoridade, de música no Brasil. 

Os técnicos são burros ou não têm cultura precisa: os inteligentes e cultos 

não conhecem a técnica (Rio de Janeiro, 23 de maio de 1924) (MORAES, 

2001, p. 125).  

Pelo dito de Manuel Bandeira, podemos observar que MA detinha o conhecimento 

necessário, tanto o especificamente técnico quanto o cultural, para produzir uma obra 

equilibrada e com certa consistência. Daí Bandeira chamar MA à responsabilidade pela 

produção. 

Definidas pelo próprio MA como “uma das manifestações mais características da 

música popular brasileira” ([1959] 1982, p. 23), as danças dramáticas foram seu objeto de 

pesquisa e estudo num projeto ambicioso sobre o folclore brasileiro. A edição destes estudos e 

pesquisas, alguns inacabados, foi fruto de uma compilação póstuma realizada por Oneyda 

Alvarenga, musicóloga e amiga de MA, responsável pela pesquisa e organização do material 

escrito e recolhido por ele em muitos de seus estudos sobre música e folclore brasileiros. O 

que acabamos de dizer pode-se verificar pelas próprias palavras de Oneyda em nota 

explicativa de abertura deste volume:  

Na relação das suas Obras Completas, incluída nos livros de que assistiu à 

publicação, Mario de Andrade reservou um volume, o XVIII, para as 

"Danças Dramáticas do Brasil". Entretanto, nem nessa lista nem em outro 

qualquer documento há indicação dos trabalhos que deveriam compor esse 

volume (ANDRADE, [1959] 1982, p. 13).  
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O que porventura inspirou Oneyda nesta empreitada foi o fato de que 

em diversos escritos ele [Mário de Andrade] apontara e lamentara as 

dificuldades econômicas que impediriam a publicação de seus grandes 

documentários sobre a música folclórica brasileira, dificuldades que 

concorreram para o abandono do projetado "Na Pancada do Ganzá", do qual 

as danças-dramáticas nordestinas fariam parte [...] (ANDRADE, [1959] 

1982, p. 15). 

Portanto, Oneyda procurou não só incluir textos publicados avulsamente pelo próprio MA 

bem como estudos inacabados. Quanto a estes últimos ela assim comenta: 

[...] mesmo os estudos inacabados têm o alto nível que marcou toda a obra 

técnica de Mario de Andrade. Seria não só absurdo mas doloroso abandoná-

los, quando ainda vivemos tão pobres de boas obras sobre o nosso folclore. 

Se tais estudos não concorrerem para aumentar o brilho de folclorista de 

Mario de Andrade, pelo menos em nada concorrerão para diminuí-lo 

(ANDRADE, [1959] 1982, p. 14).  

O volume XVIII – Danças dramáticas do Brasil, dividido em três tomos, foi e ainda é 

uma significativa contribuição para os estudiosos do folclore brasileiro e certamente este 

material serviu de forma substancial para os compositores brasileiros que exploraram 

elementos do folclore nacional como temáticas em suas obras eruditas.  

O livro Ensaio sobre a música brasileira (EMB) compõe o sexto volume de suas 

Obras completas, cuja primeira edição data de 1962. Este volume é composto de duas grandes 

seções, introduzidas, cada uma, por notas explicativas de Oneyda Alvarenga, das quais 

colhemos as seguintes informações: a primeira seção, intitulada “Ensaio sobre a música 

brasileira”, guarda conformidade com a edição paulista de 1928 editada pela I. Chiarato & 

Cia. (ALVARENGA, 1972a, p. 7); a segunda seção, denominada “A música e a canção 

populares no Brasil”, comporta o escrito de 1936, de mesmo título, para o Institut 

International de Coopération Intellectuelle e divulgado no mesmo ano pelo nosso Ministério 

das Relações Exteriores e publicado pela “Revista do Arquivo Municipal”, ano II, nº XIX, do 

Departamento de Cultura de São Paulo (ALVARENGA, 1972b, p. 155). 

Ainda nas notas explicativas para primeira seção deste volume, Oneyda Alvarenga 

nos informa que, conforme o próprio MA, existia outro exemplar do texto Ensaio sobre a 

música brasileira com inúmeras anotações que fora roubado, em 1941, de sua biblioteca 

particular (ALVARENGA, 1972a, p. 7). O artigo de Telê Lopes (1969, p. 157) nos informa 

que o Ensaio sobre a música brasileira possuía, também, o título ‘Música Brasileira’ e que, 
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segundo o próprio MA fora escrito entre 1927 e 1928. Este mesmo artigo traz a informação de 

que o Ensaio sôbre a música brasileira compôs a 1ª. Edição, datada de 1962, do “volume IV” 

das Obras completas (LOPEZ, 1969, p. 146), o que acreditamos ser um erro de digitação, 

uma vez que o volume IV foi composto pela 3ª. Edição do livro Macunaíma, o herói sem 

nenhum carater, sob responsabilidade da Livraria Martins (São Paulo), em 1944, conforme 

indica o mesmo artigo em sua página 143. 

A primeira seção do EMB está subdividida em duas partes: a primeira delas possui o 

próprio título do livro – “Ensaio sobre a música brasileira”. Nesta, MA faz uma discussão de 

problemas que envolvem a natureza da música brasileira, abordando temas como a questão da 

música popular e a música artística. Além destes, são encontradas reflexões de elementos de 

música como o ritmo, a melodia, a polifonia, a instrumentação e a forma, todos sob a ótica do 

nacional. A segunda parte, que se chama “Exposição de melodias populares”, compreende os 

registros de suas pesquisas musicológicas. 

A nota explicativa para a segunda seção deste volume, redigida por Oneyda 

Alvarenga em 1954, traz importantes reflexões sobre o escrito “A música e a canção 

populares no Brasil” de MA. Os 19 anos que separam suas reflexões do texto de 1936, faz 

com que Oneyda Alvarenga considere as “partes informativas” um tanto incompletas. 

Entretanto, diz ela, “[...] julgamos necessário salientar que, apesar das limitações trazidas pelo 

tempo, a bibliografia e a discografia continuam válidas e úteis, pela seleção e crítica de obras 

que permaneceram indispensáveis ao conhecimento do folclore musical brasileiro (1972b, p. 

159). Há um ponto nesta análise de Oneyda Alvarenga que merece especial destaque: refere-

se à importância da obra que, em sua concepção, “reside na sua pequena mas fundamental 

parte doutrinária” (1972b, p. 159). Ou seja,  

nas considerações com que precedeu o levantamento da documentação então 

existente sobre a música folclórica brasileira, Mario de Andrade expôs 

pontos-de-vista que representavam, no tempo, uma verdadeira revolução das 

principais bases teóricas em que se fundavam os estudos do Folclore. 

Partindo das diferenças de formação e estrutura sociais existentes entre os 

povos da Europa e os da América, Mario de Andrade salientou pela primeira 

vez, em "A Música e a Canção Populares no Brasil", a necessidade de rever-

se o conceito de tradição e a impossibilidade de considerar-se as 

manifestações folclóricas como fenômenos essencial e exclusivamente 

rurais. O tempo firmou essas verdades, que se incorporaram à teoria 

brasileira e americana do Folclore, e que muitos folcloristas europeus 

também já aceitaram ou redescobriram, levados pela observação não só da 

realidade americana, mas também dos seus próprios campos de estudo 

(ALVARENGA, 1972b, p. 159-160). 
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Os frutos colhidos por MA são, com certeza, resultantes de uma tomada de posição 

diante dos estudos sobre o folclore brasileiro em sua época, os quais eram considerados por 

ele “deficientes sob todos os pontos-de-vista” (ANDRADE, [1962] 1972, p. 70).  

Se o EMB representou este impacto para o mundo dos estudos sobre o folclore, ele 

foi também, conforme Mariz (1983), um divisor de águas na musicologia brasileira. “E o que 

foi e o que é o Ensaio?” pergunta-se Mariz (1983, p. 37), “Foi o livro de cabeceira de duas 

gerações de compositores e críticos musicais, e continua a ser referência obrigatória para os 

músicos contemporâneos e musicólogos”, responde o mesmo. Mariz, ao refletir sobre a 

importância desta obra em sua própria formação, diz: 

Nos anos quarenta, em que consolidava minha formação musical, o Ensaio 

sempre estava ao alcance de minha mão e já haviam decorrido quinze anos 

de sua publicação. Até hoje, 55 anos depois de seu aparecimento, não se 

pode pensar em música brasileira sem o Ensaio e muito menos escrever sem 

tê-lo à vista para qualquer consulta imediata (MARIZ, 1983, p. 37). 

Arnaldo Contier comenta que, no EMB, MA defendeu “com veemência”, seu 

“programa doutrinário-pedagógico sobre o discurso da música brasileira (2004, p. 2). De fato, 

o EMB foi escrito na fase em que MA sofria forte influência do nacionalismo musical. Para 

Coli, este ensaio representa “a primeira manifestação importante do pensamento musical de 

Mário de Andrade” (COLI, 1972, p. 112). A preocupação nacionalista nesta obra é evidente e 

nela MA “[…] procura sistematizar as linhas mais importantes para a nacionalização 

verdadeira de nossas composições”, o que “[…] implicava uma propedêutica pedagógica que 

distinguisse das opções correntes do nacionalismo surgidas na mesma época (e contenedoras, 

em vigas mestras, da xenofobia sempre ingênua, da redução ao aborígene, e fatais condutoras 

a um exotismo de sedução fácil) […]”(COLI, 1972, p. 113).  

Por todas essas características, podemos compreender a influência do EMB em nossa 

cultura musical. Os saberes nela reunidos por MA, as “vontades de verdade” por ele 

estabelecidas e os efeitos de sentido proporcionados às gerações coetâneas e sequentes a era 

marioandradina sobre o que deveria ser “brasileiro”, em termos musicais, com certeza 

provocaram um significativo impacto na trajetória de nosso nacionalismo musical e na 

formação de nossos músicos, especialmente os compositores. 

A primeira edição do sétimo volume das Obras Completas surge postumamente em 

1963. Intitulado Música, doce música (MDM), este volume foi organizado pelas mãos de 

Oneyda Alvarenga a partir de indicações deixadas pelo próprio MA, as quais serviram como 

um roteiro para o mesmo. Possui estruturalmente duas seções. A primeira, composta pela 
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reunião de escritos publicados em jornais e revistas e agrupadas numa publicação inicial 

datada de 1933, com datação na capa de 1934, intitulada “Música, doce música” e publicada 

em São Paulo pela L. G. Miranda. Lopez (1969, p. 143) registra uma segunda edição, com 

data de 1936, ainda sob responsabilidade da L. G. Miranda. Nas explicações para edição do 

volume VII das obras completas, Oneyda Alvarenga não faz referências a esta última e sim à 

primeira. Lopez traz, em nota de rodapé, a seguinte informação sobre estas edições: 

Segundo fôlha manuscrita de Mário de Andrade, Música, Doce Música 

abrangia artigos de «épocas várias» de 1924 a 1933 em sua primeira edição 

de 1934. Para uma segunda edição, Mário de Andrade já organizara mais 

alguns artigos, posteriores a 1932. Oneyda Alvarenga, que reuniu os artigos 

para a Edição das Obras Completas obedeceu fielmente: formam a parte IV 

da obra, «Artigos Novos», dentro da primeira parte do volume, «Música, 

Doce Música» (1969, p. 146). 

De fato, encontramos nas explicações de Oneyda para edição de 1963 a informação 

sobre a inclusão de 24 artigos, reunidos na quarta parte da primeira seção sob o título de 

“Novos Artigos”. A decisão de se criar esta parte para conter os artigos surgiu após a 

ponderação de Oneyda Alvarenga diante da possibilidade de também distribuí-los ao longo da 

obra. Contudo, “visto que Mário de Andrade nada anotou sobre a distribuição dos artigos, 

seria intromissão perigosa alguém fazer isso por ele”, confessa Oneyda Alvarenga (1976, p. 

10) 

O espírito que animou a criação dos escritos que compõem a seção “Música, doce 

música” nos é revelado pelas palavras do próprio MA em sua “Introdução”, as quais 

transcrevemos na íntegra abaixo: 

Das centenas de estudos, artigos, críticas, notas musicais que tenho 

publicado em revistas e diários, ajunto agora em livro esta primeira escolha. 

São os milhores? [sic]21 Em geral, creio que são. Mas sei que não valem 

muito... Sou excessivamente rápido nestes trabalhos jornalísticos. Nunca 

lhes dei grande cuidado, escrevo-os sobre o joelho no intervalo das horas, 

destinando-os a existência dum só dia. Estes agora escolhidos e alguns mais, 

me parecem no entanto dignos da permanência em livro, quando mais não 

seja, por versarem temas e artistas que os estudantes de música devem 

matutar. Corrigidos dos seus defeitos mais violentos, aqui estão. Si a 

literatura musical brasileira fosse vasta, eu não publicaria este livro. Porém 

muitas vezes tenho sofrido nos olhos dos meus discípulos a angústia dos que 

desejam ler. Si por um momento eu lhes minorar essa angústia, este livro 

                                                            
21 Optamos por transcrever as citações de MA de forma literal. Portanto, o leitor irá encontrar diversos registros 

que fogem às regras gramaticais – sintáticas, ortográficas e de pontuação, preconizadas pela norma culta 

vigente da língua portuguesa. 
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terá cumprido o seu destino, pois foi isso unicamente o que pretendi 

(ANDRADE, 1976, p. 11). 

A segunda seção do Volume VII compreende a conferência “A expressão musical 

dos Estados Unidos”, proferida por MA em dezembro de 1940 no Rio de Janeiro, a convite do 

Instituto Brasil-Estados Unidos e publicadas no mesmo ano por este instituto. Lopez (1969, p. 

145) registra uma 2ª edição sem data pela Ed. de Leuzinger, no Rio de Janeiro; e uma 

tradução de 1942 – “LA EXPRESSION MUSICAL DE LOS ESTADOS UNIDOS – Coleção: 

Problemas Americanos – Dir. de Newton Freitas – Patrocínio do Escr. Comercial do Brasil-

Buenos Aires”.  

Conforme Mariz (1983, p. 40), MA considerou esta conferência "superficial". O fato 

é que “Mário de Andrade nunca saiu do Brasil embora seguisse intensamente os 

acontecimentos musicais e políticos internacionais” (MARIZ, 1983, p. 22). Entretanto, não 

lhe faltaram convites, incluindo o do musicólogo Carleton Sprague Smith
22

, que, considerou 

essa conferência “um ótimo apanhado para uma pessoa que nunca esteve nos EE.UU". 

(SMITH apud MARIZ, 1983, p. 40). 

Ainda em 1963 sai a primeira edição do volume XIII das Obras Completas que 

compreende, no todo, a conferência de outubro de 1933 realizada por MA na Escola Nacional 

de Música sob o título “Música de Feitiçaria no Brasil”. A inclusão póstuma desta conferência 

na coletânea das Obras Completas foi uma ação da Oneyda Alvarenga (LOPEZ, 1969; 

MARIZ, 1983). Havia, entretanto, conforme nota do editor, um projeto para este volume: 

deveria constar nele um livro que se chamaria “Aspectos do Folclore Brasileiro” composto de 

três partes: 1 – O Folclore no Brasil; 2 – Estudos sobre o Negro; 3 – Nótulas Folclóricas 

(ANDRADE, [1963] 1983, p. 9). Por diversas razões, que podemos ler nas notas do editor, o 

projeto original de MA foi alterado e a este volume foi finalmente destinado à conferência 

supracitada. Na “Introdução” a este volume, assinada por Oneyda Alvarenga, encontraremos 

uma exposição de motivos que a levou a alterar este projeto e a decidir destinar ao mesmo a 

conferência de 1933. Contudo, merece aqui que transcrevamos a seguinte passagem da 

“Introdução”, na qual ela aponta o que lhe levou a decisão mencionada: 

Esse trabalho não aparece na relação das Obras Completas organizada pelo 

próprio Mário de Andrade, a não ser que o propósito do Autor fosse incluí-lo 

                                                            
22 Carleton Sprague Smith (1905-1994) – musicólogo americano e especialista em culturas hispânicas e 

brasileira. De 1959 a 1961, foi diretor do Brazilian Institute, criado em 1958 como um centro de fomento de 

estudos em linguagem, literatura, cultura, economia e história do Brazil. (PACE, 1994).  
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nuns misteriosos "Estudos sobre o Negro" programados como parte do vol. 

XIII. Entretanto, é certo que Mário de Andrade não pretendia abandoná-lo. 

Dois documentos posteriores ao início das Obras Completas testemunham 

não só seu intuito de publicá-lo, como de convertê-lo num estudo mais 

sólido e mais amplo. Às vésperas de uma operação a que se submeteu em 

1944, Mário de Andrade dizia na carta-testamento de 22 de março que já 

mencionei nas "Danças-Dramáticas do Brasil": "Muito desagradável é o 

resto dos meus inéditos, que ainda estão por se fazer. Conferências como o 

"Seqüestro da Dona Ausente" e "Música de Feitiçaria no Brasil" podem ser 

publicadas tal como estão, com a advertência em subtítulo "conferência 

literária" porque o trabalho definitivo era muito mais sério e científico. Tal 

como está não passa de sugestão pra trabalhos de outrem" (ALVARENGA, 

1983, p. 11). 

Em 1930, Mário publica pela LG Miranda seu “Ensaio histórico e bibliográfico 

seguido de uma Antologia de Modinhas do tempo do Império”, intitulado “Modinhas 

Imperiais”. Conforme Lopez (1969), o próprio Mário iniciara a coleta de documentos para 

este ensaio desde 1917 e o escreveu em abril de 1930. Mariz (1983, p. 39) o considera um 

“importante estudo” afirmando que “as anotações são pertinentes e orientadoras e o prefácio 

representa contribuição valiosa para o conhecimento do gênero”. Além deste importante 

prefácio, o livro é composto por partituras de quinze modinhas e um lundu. Todo esse 

material veio a compor o XIX volume das Obras Completas
23

, com 1ª edição em 1964.  

Em “Nota do Editor” para esta edição encontramos a seguinte afirmação: 

Mário de Andrade programou em suas obras completas um volume de 

"Modinhas Imperiais e Lundus." No entanto, ele não chegou a organizar a 

parte relativa aos "Lundus", razão porque apresentamos neste volume apenas 

as "Modinhas", conforme edição de 1930 (ANDRADE, [1930] 1980, p. 3). 

Contudo, encontra-se, fechando a obra, a partitura de “Lundum”. Mais uma contradição do 

editor? Absolutamente, pois o próprio Mário ([1930] 1980, p. 15) diz que “não é possível a 

gente imaginar um Lundum menos lundu” e que  

nem possui o movimento coreográfico com que os escravos de Angola 

implantaram essa dança no Brasil e em Portugal, nem muito menos o 

caracter de canção urbana, de intenção mais ou menos cómica ou irónica, em 

que o Lundú se converteu aqui, durante o período modinheiro oitocentista 

([1930] 1980, p. 15-16). 

                                                            
23 Na edição sob responsabilidade da editora Itatiaia encontramos a seguinte contradição: Apesar da “orelha do 

livro” assinada por Olívio Tavares de Araújo, afirmar que este é o volume XIX, na seção pré-textual 

encontramos a indicação de “XVIII”. 
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O volume XI das Obras Completas reúne textos ecléticos sobre temas pertinentes à 

música brasileira, publicados em diferentes períodos de sua vida. Não há aqui, como já 

enfatizamos, uma ordem cronológica e sim uma justaposição de textos reunidos sob o título 

de “Aspectos da Música Brasileira” (AMB), cuja primeira publicação se deu em 1965. São 

eles: 

1) “Evolução Social da Música no Brasil”. In “Música do Brasil”, Curitiba, 

Editôra Guaíra, 1941. (Com o título “Evolução Social da Música 

Brasileira”.) 

2) “Os compositores e a língua nacional”. In “Anais do Primeiro Congresso 

da Língua Nacional Cantada”, São Paulo, Departamento de Cultura, 1938. 

(Também em separata.) 

3) “A pronúncia Cantada e o Problema do Nasal, pelos discos”. Publicado 

em nome da Discoteca Pública Municipal de São Paulo, nos “Anais do 

Primeiro Congresso da Língua Nacional Cantada”. (Também em separata.) 

4) “O Samba Rural Paulista”. In “Revista do Arquivo Municipal, nº XLI, 

São Paulo, Departamento de Cultura, 1941. (Também em separata.) 

5) “Cultura Musical (Oração de Paraninfo)”. In “Revista do Arquivo 

Municipal”, nº XXVI, são Paulo, Departamento de Cultura, 1936. (Também 

em separata.)” (ANDRADE, [1965] 1975, p. 11-12) 

Observamos que o terceiro texto “A pronúncia Cantada e o Problema do Nasal, pelos 

discos” não possui data de publicação nem na nota do editor nem no próprio texto. Entretanto, 

Lopez (1969, p. 144) nos traz o seguinte registro para esse texto: 

A PRONÚNCIA CANTADA E O PROBLEMA DA NASAL PELOS 

DISCOS — «Estudo da fonação no canto erudito e popular». 

1.ª ed.: Separata dos Anais do I Congresso da Língua Nacional Cantada — 

Dep. de Cultura da Municipalidade — SP. 1938 

Porém, a produção deste texto se deu em 1937, conforme registram Lopes (1969, p. 164) e 

Mariz (1983, p. 40 e 157). 

Faz-se importante registrar que Mário engajou-se na organização desse congresso e, 

para ele, produziu, além do anteriormente citado, mais dois trabalhos: “Os compositores e a 

língua nacional; e “Normas para a boa pronúncia da língua nacional no canto erudito”, todos 

“da mais alta importância”, enfatiza Mariz (1983, p. 40). 

Em 1939 foi publicado o livro Namoros com a medicina, IX volume das “Obras 

completas”, constituído de duas seções intituladas “Terapêutica musical” e “A Medicina dos 

excretos”. Desses, nos interessa o ensaio “Terapêutica musical”, de 1937, que foi produzido 
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para uma conferência proferida por MA na Associação Paulista de Medicina. O texto resulta 

de seu interesse em relação à interseção música e medicina, ou mais especificamente, na 

influência que a música exerce sobre os nossos sentidos e, ainda mais profundamente, sobre o 

corpo humano em seus estados fisiológico e psicológico. A bibliografia consultada para este 

pequeno trabalho abrange quarenta e três obras, partindo dos finais do século XIX e chegando 

até o ano de 1936, que antecede a realização da conferência, o que demonstra a atualidade da 

pesquisa realizada por MA em seu tempo. Leitor contumaz de temas diversos – “vou lendo, 

desgraçadamente sem muito método, aquilo que pelo seu autor ou seu assunto me dá gosto, 

ou responde às perguntas do meu ser muito alastrado” (ANDRADE, [1939] 1972, p. 6) –, e 

estudioso disciplinado, pois por modéstia diz que tem pouca memória, portanto desenvolveu 

“o habito virtuoso de fichar” (ANDRADE, [1939] 1972, p. 6), MA, em sua época, reuniu, 

com maestria, importantes informações sobre esse campo interdisciplinar. 

Dos cinquenta e um anos de vida de MA, trinta foram preenchidos por atividades 

jornalísticas. Desde as primeiras críticas musicais escritas para A gazeta e o Jornal do 

Comércio,
24

 em 1915, até o rodapé semanal intitulado “O mundo musical” da Folha da 

Manhã, publicados entre 1943 e 1945, ele se fez presente em periódicos jornalísticos de São 

Paulo e do Rio de Janeiro, onde, entre outros temas pertinentes a sua personalidade 

multifacetada, a música e seu entorno é alvo de suas impressões, reflexões e críticas. Para 

termos uma ideia sobre a importância dada à temática musical, Paulo Castagna (1993) registra 

que na primeira fase da atuação de MA no Diário Nacional, entre agosto de 1927 a setembro 

de 1932, dos quase 700 artigos que ele produziu, mais de 400 foram sobre música. 

Se os escritos de 1915, de um MA de 22 anos, ainda estudante do CDMSP, são 

considerados “obra imatura” e “marcados aliás pela retórica da persuasão bem tradicional” 

(LOPEZ, 1976, p. 39), os últimos textos jornalísticos de sua vida publicados no rodapé “O 

mundo musical” na Folha da Manhã, “trazem reflexões complexas, às quais amiúde o tom 

jornalístico cede o passo” e revelam um “pensamento […] movente, plástico, avesso às belas 

estruturas teóricas já cristalizadas” (COLI, 1998, p. 11).  

Em periódicos jornalísticos, MA não só publicou críticas, mas também se utilizou 

deste veículo para dar visibilidade de sua atividade como pesquisador, quando divulgou, 

numa coluna intitulada “O turista aprendiz”, parte de seu diário referente às viagens 

etnográficas empreendidas pelo Brasil nos anos de 1920. 

                                                            
24 Conforme Coli (1998, p. 222) o primeiro escrito de Mário de Andrade no gênero jornalístico que ele encontrou 

em suas pesquisas data de 11 de setembro de 1915 e foi publicado no Jornal do Comércio. 
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Em seu livro MDM ([1963] 1976), anteriormente citado, o próprio MA selecionou, 

entre seus escritos sobre música, alguns produzidos para jornais. Vários desses artigos, tais 

como: “O ‘Bolero’ de Ravel”; “Amadorismo profissional” e “Paganini”, trazem diversas 

referências ao virtuosismo na música, o que nos revela, através dessa materialização, o 

destaque que MA dava à questão da virtuosidade na música. 

Além dessa seleta de artigos jornalísticos para o MDM, temos, atualmente, os 

trabalhos de pesquisadores como Telê Lopez (1976), Jorge Coli (1998) e Paulo Castagna 

(1993), que se empenharam em reconstituir essa parcela da produção textual sobre música de 

MA. Mais uma vez, encontramos, aqui e ali, nesses artigos, referências ao virtuosismo. Aliás, 

Castagna, em seu trabalho de pesquisa e reconstituição dos escritos jornalísticos de MA para o 

Diário de São Paulo, destaca a subdivisão encontrada no “fichário analítico” produzido pelo 

próprio MA, na qual se encontram reunidos cento e sessenta artigos seus etiquetados como 

“Virtuoses” (1993, p. XIX). 

Há uma imbricação da atividade jornalística de MA com as outras atividades por ele 

exercidas. Portanto, os escritos jornalísticos não são somente a materialização do pensamento 

do sujeito Mário-jornalista, sua objetivação enquanto sujeito-critico-musical, podem revelar, 

além disso, as diversas posições-sujeito por ele assumidas, sua objetivação nos diversos 

sujeitos em que se constituiu: — seria a atividade do sujeito Mário-jornalista “abrindo a 

janela” para que se manifestem os sujeitos Mário-teórico-musical, Mário-nacionalista-

modernista, Mário-professor e Mário-pesquisador. Há uma pressa inerente à sua produção 

jornalística e há um certo “descuido”, já enfatizados pelo próprio MA na introdução de MDM, 

e essa falta de cuidado e essa pressa tornam os enunciados, ali expressos, ainda mais 

reveladores das diversas FDs aos quais os sujeitos-Mário se filiaram, bem como das 

estratégias e resistências empreendidas por estes mesmos sujeitos. 

Para finalizarmos essa seção sobre os escritos sobre música de MA, gostaríamos de 

registrar a dificuldade que foi para ele publicar suas obras em vida, a despeito de toda 

notoriedade alcançada. Paulo Duarte assim registrou este aspecto da vida de MA: 

Anos e anos foram precisos para que um editor aceitasse uma de suas obras. 

A maioria dos seus livros, publicados antes de sua morte, foi impressa à sua 

custa e com que sacrifícios!... O editor Chiarato aceitou editar o Ensaio 

sôbre a Música Brasileira, em 1928, desde que o autor nada recebesse por 

uma edição de mil exemplares, obrigando-se ainda a entregar à mesma 

Editora o Compêndio da História da Música. A única coisa que Mário 

receberia eram quinze exemplares do primeiro trabalho (carta a Manuel 

Bandeira, de 29.8.28). Foi êsse o primeiro livro que teve editor,"assim 

mesmo nas condições acima. E é bom lembrar que o Compêndio da História 
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da Música oferecia o interêsse de ser um livro didático de saída fácil e rápida 

(DUARTE, 1985, p. 42). 

Duarte ainda registrou a dificuldade financeira que permeou a vida de MA ao dizer 

que ela foi marcada pelos signos “da pobreza e dos sonhos irrealizáveis” (1985, p. 42). A 

despeito dessa condição, MA sempre se manteve fiel aos valores que acreditava, pois, 

conforme Duarte, 

a única fase de maior tranqüilidade financeira foi a do Departamento de 

Cultura, quer dizer, de 1935 a 1938, menos de três anos portanto. Isso não 

impediu que pedisse demissão de tudo, quando viu que não podia 

permanecer no Departamento sem o sacrifício de sua dignidade intelectual e 

pessoal. (1985, p. 42). 

4.2 A erupção de um sujeito discursivo: jogos de verdade nacionalista-modernista  

O termo “nacionalismo” quando se emprega para designar estilos musicais próprios 

de uma nação precisa ser compreendido em seu contexto histórico mais amplo. A música 

como atividade humana sempre teve uma estreita ligação com o social, por conseguinte, 

adquiria o caráter intrínseco da sociedade em que se realiza. Mesmo quando da “transposição” 

de uma linguagem musical oriunda de uma sociedade para outra, esta não se dá sem uma 

significativa parcela de “adaptação” e/ou “transformação”. Por isso se usa comumente em 

música termos como “sonata inglesa”, “sonata alemã”, “ópera francesa”, “ópera italiana” para 

designar as nuances encontradas nesses gêneros musicais nos diferentes países.  

Tradicionalmente os livros de história da música concentram-se na produção musical 

oriunda da civilização ocidental e com uma significativa tônica na tradição europeia. Fora 

dessa fronteira, esta literatura registra muito timidamente o que aconteceu na música, 

relatando apenas os fatos históricos que tiveram significativo impacto na cultura musical 

ocidental europeia. Não queremos discutir aqui os motivos político-ideológicos que permeiam 

essa atitude, mas faz-se importante registrar a existência desta peculiaridade. 

Os autores de história da música registram que foi no século XIX, dentro do período 

conhecido como Romantismo Musical, que se esboçou o primeiro movimento nacionalista na 

música. Não significa dizer que antes não se pudesse encontrar uma forte característica 

nacional em diversas criações musicais. A propósito, Candé propriamente afirma que há “uma 
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escolar italiana desde Monteverdi”
25

 que “se define por um estilo vocal e instrumental, 

transmitido de professor a aluno e difundido por toda Europa” (2001b, p. 125). Contudo, esta 

escola musical italiana, ou melhor, usando os termos de Candé, esta “experiência” e este 

“saber” musical dos italianos, é resultante de uma “tradição musical pan-europeia”, tão bem 

incorporadas por seus “compositores e virtuosos” (CANDÉ, 2001b, p. 125). Portanto, conclui 

Candé: 

Nessa escola italiana, não se reconhecem características nacionais pela 

simples razão de que não houve nação italiana antes do século XIX. Os 

músicos italianos e italianizantes formaram uma comunidade intelectual 

supranacional, cujos focos de irradiação estão disseminados por toda a 

Europa. Faz-se música italiana em Paris, Londres, Viena, São Petersburgo 

(2001b, p. 125).  

Grout e Palisca comentam que, apesar do “renascimento da igreja católica”, “o 

século XIX foi predominantemente uma era de secularização e materialismo” (2001, p. 577). 

Nesse período, 

[…] o espírito romântico, uma vez mais em conflito com uma importante 

tendência do seu tempo, foi, por essência, idealista e não eclesiástico. As 

composições musicais mais características do século XIX sobre textos 

litúrgicos são demasiado pessoais e demasiado longas para serem 

normalmente usadas na igreja: a Missa solemnis de Beethoven, o gigantesco 

Requiem e o Te Deum de Berlioz e o Requiem de Verdi. Os compositores 

românticos deram também expressão a uma aspiração religiosa difusa em 

peças não litúrgicas, como o Requiem Alemão, de Brahms, o Parsifal, de 

Wagner, ou a 8.a Sinfonia de Mahler. Além disso, boa parte da música 

romântica está imbuída de uma espécie de anseio idealista, a que podemos 

chamar «religioso», num sentido vago e panteísta (2001, p. 577). 

Eles também registram os conflitos que se estabeleceram no “pólo político”, 

destacando a “ascensão dos nacionalismos e os movimentos socialistas supranacionais 

delineados pelo Manifesto Comunista (1848), de Marx e Engels, e O Capital (1867), de Marx 

(2001, p. 577).  

Massin e Massin nos lembram que,  

enquanto no século XVIII quatro países — Alemanha, Áustria, França e 

Itália — haviam dominado o panorama da história da música, no século 

XIX, esta, sob o impulso dos movimentos nacionais e patrióticos, 

enriqueceu-se com o surgimento de escolas nacionalistas e de compositores 

                                                            
25 Compositor italiano que viveu entre 1567 e 1643. 
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originários das mais diversas partes da Europa, como a Rússia, a Polônia, a 

Boêmia, a Moravia, a Croácia, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, a Espanha 

e a Hungria (1997, p. 669). 

Portanto, o nacionalismo emergiu no Romantismo Musical como uma vontade de 

verdade que, ao buscar e valorizar os traços característicos de um povo, trouxe à tona as 

diferenças peculiares a cada nação. A busca pelo “elemento nacional” fez com que cada país 

“revirasse suas entranhas” o que acarretou na valorização do folclore “como expressão 

espontânea da alma nacional” (GROUT; PALISCA, 2001, p. 577). 

Ao mesmo tempo que houve uma busca pela identidade nacional, o que, a princípio, 

se mostrou como um movimento unificador de um povo, de seus artistas, no caso particular 

dos músicos, um significativo efeito colateral se evidenciou com toda sua força, com aparente 

contradição a este movimento de unificação — o individualismo. Este, para Massin e Massin, 

“foi uma das marcas essenciais do compositor romântico, isolado e em revolta contra a 

sociedade” (1997, p. 669). Este individualismo “levou a uma diferenciação mais acentuada 

entre os compositores, seus estilos pessoais e as características particulares, quase sempre 

originais e muito individualizadas que eles davam a suas obras”, o que contribuiu para uma 

“imagem diversificada e plural de escolas e de correntes da música da época” (MASSIN; 

MASSIN, 1997, p. 669). 

O advento do século XX se caracteriza pelo despontar de novas tendências musicais. 

Em sua primeira metade, há, conforme Grout e Palisca, pelo menos quatro tendências 

marcantes, entre as quais a primeira é a “continuação do desenvolvimento de estilos musicais 

que utilizavam elementos das linguagens populares nacionais” (2001, p. 697).  

Mas seria este nacionalismo musical uma simples continuidade do processo que se 

iniciara no século anterior? Grout e Palisca afirmam que há diferenças e que estas foram 

proporcionadas pelo advento de novas tecnologias, como a invenção do fonógrafo e do 

gravador e o delineamento de uma nova disciplina, a etnomusicologia. Estes acontecimentos 

proporcionaram uma nova perspectiva às pesquisas que objetivavam o recolhimento do 

material popular e folclórico, podendo-se registrar estas manifestações musicais de forma 

mais fidedigna ao invés de “[…] tentar transcrevê-la em notação convencional […]” 

(GROUT; PALISCA, 2001, p. 698), o que proporcionou por sua vez uma melhor observação 

do fenômeno sonoro dessas práticas, “[…] permitindo descobrir a verdadeira natureza da 

música, em vez de ignorar as suas ‘irregularidades’ ou de tentar enquadrá-las nas regras da 

música erudita, como tantas vezes haviam feito os românticos” (GROUT; PALISCA, 2001, p. 
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698). Tudo isto conferiu “um maior respeito pelas características próprias da música de 

tradição oral” (GROUT; PALISCA, 2001, p. 698). 

Mas retrocedamos um pouco no tempo e vejamos o que acontecia no Brasil do 

século XIX. Conforme Luiz Heitor, o cenário musical brasileiro de então vivia sobre uma 

“inebriante atmosfera de belcanto” (1956, p. 62). A ópera, principalmente a italiana fazia a 

festa não somente nos teatros do Rio de Janeiro, Capital do Império, mas dos teatros Santa 

Isabel em Recife e Teatro São João, na Bahia (HEITOR, 1956, p. 61). Neste cenário eufórico 

das óperas, com ovações e vaias, “era natural que os compositores brasileiros sentissem a 

tentação de experimentar iguais delícias, embora correndo os mesmos riscos”, comenta Heitor 

(1956, p. 62). As palavras seguintes de Luiz Heitor descrevem bem esse momento da música 

brasileira:  

Na produção dos compositores ou na vida musical da época, todas as 

atenções se volviam para o teatro, considerado a coroa suprema de todos os 

esforços artísticos, o verdadeiro templo das musas românticas. O Brasil, que 

nesse terreno, como em outros, acompanhava cada vez mais de perto a vida 

européia, não constituiu uma exceção. Nossos compositores passam a 

compor óperas, a ter como objetivo único o aplauso das platéias do Lírico 

Fluminense ou de outros teatros em que, na época, eram apresentados 

espetáculos de ópera. E desde logo trazem para êsse terreno inequívocas 

pretensões nacionalistas. Quer-se criar a ópera brasileira, de assunto 

brasileiro e cantada em português, português do Brasil, fonèticamente 

muito diferenciado do idioma ibérico (1956, p. 63, grifo nosso).  

Se Heitor (1956) vê nesta movimentação operística uma gestação da música 

brasileira, para Almeida (1942), a figura de Carlos Gomes (1836-1936) é que porá um fim a 

um período, que se iniciara após a era de D. João VI, no qual “[…] projetou-se larga sombra 

sôbre a música brasileira” (ALMEIDA, 1942, p. 337). Todavia, Almeida coloca o compositor 

brasileiro Francisco Manuel da Silva (1795-1865) como a única “figura [que] velava pela 

conservação do nosso patrimônio musical” (1942, p. 337). Conhecido pela autoria de nosso 

Hino Nacional, Francisco Manuel além de sua atividade como compositor, imprimiu intensa 

atividade à vida musical no Rio de Janeiro, organizando sociedades de música, tal como 

acontecia na Europa, realizando e promovendo inúmeras apresentações musicais. Mas, com 

certeza, foi a criação do Conservatório de Música do Rio de Janeiro, através de um decreto lei 

de 27 de novembro de 1841(ALMEIDA, 1942; HEITOR, 1956; MELLO, 1908), que deixou 

uma importante marca na trajetória não só da educação musical no Brasil, mas no próprio 

rumo de uma música nacional brasileira. Se antes, nossos aspirantes a músicos eruditos, 

compositores e/ou intérpretes, não encontravam uma instituição na qual pudessem se 
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desenvolver plenamente, e somente poucos, que obtinham destaque em nosso cenário 

musical, conseguiam apoio para desenvolver seus talentos em terras europeias, embarcando 

do Brasil rumo à Portugal, Itália, França, etc. na busca de uma formação mais sólida, 

poderiam contar agora com um local para empreender estudos mais sistemáticos de música. 

Como anotou Renato Almeida: “Estava, pois fundado o Conservatório de Música do Rio de 

Janeiro, germe da atual [1942] Escola Nacional de Música, padrão de todas as congêneres 

existentes no Brasil. Era a primeira vitória do nosso grande músico” (1942, p. 343). 

Mas nem tudo são flores para o Conservatório. Esta casa só encontrará uma 

estabilidade financeira, administrativa e curricular em 1855, sendo, neste mesmo ano, 

incorporada à Escola de Belas-Artes. Vale aqui esse registro histórico para termos uma noção 

da morosidade com que eram, e ainda são, tratadas as questões educacionais e culturais no 

Brasil.  

Foram necessários dois anos para que fosse realizada a primeira audição de alunos do 

Conservatório (ALMEIDA, 1942, p. 344). Nesta ocasião temos um importante 

acontecimento: Francisco Manuel enuncia em favor de um canto em “língua nacional” 

dizendo: “[…] era impossível que o que se tem feito em as línguas francesa, inglesa, alemã e 

espanhola, não se realizasse na dulcíssima linguagem de Camões, Basílio da Gama e Caldas” 

(Francisco Manuel apud ALMEIDA, 1942, p. 345).
26

 

Este enunciado de Francisco Manuel vem estabelecer uma resistência à cultura 

europeia que imperava no canto, com sua forte ênfase no canto lírico italiano. Teríamos aqui 

um esboço de um movimento nacionalista brasileiro? Não podemos afirmar ao certo, pois ao 

mesmo tempo que cita Basílio da Gama ele o coloca ao lado de Camões, sendo este o 

primeiro da lista. A enumeração assim proposta coloca a língua portuguesa falada em 

Portugal em primeiro plano, estabelecendo uma hierarquia desta sobre o português falado no 

Império. Entretanto, pode-se depreender deste enunciado efeitos de sentido que com certeza 

contribuíram para um sentimento de identidade, senão ainda genuinamente brasileiro, pelo 

menos de uma identidade que se reflete a partir de uma homogeneidade da língua portuguesa, 

que se gesta a partir desta, que encontra nesta língua sua razão de ser. Este enunciado de 

Francisco Manuel, em solo brasileiro, em instituição de educação musical brasileira, 

proporciona-nos também outro efeito de sentido, que ressoa como um regime de convocação 

— convocação ao compositor brasileiro, ao cantor lírico brasileiro, enfim, ao músico 

                                                            
26 Em nota de rodapé, Renato Almeida revela a fonte desta citação dizendo: “O original deste discurso, de que 

me vali para algumas das Informações sobre a vida do Conservatório, se encontra na Seção de Manuscritos da 

Biblioteca Nacional, sob número I-32-25-11” (1942, p. 345). 
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brasileiro para construção de uma arte musical que lhe seja própria, que ao usar sua língua, 

revele ao mundo seus valores, em suma, sua cultura. 

A despeito dessa evidência dada por Almeida (1942) a Francisco Manuel, a projeção 

de Carlos Gomes como compositor era evidente. O próprio Almeida afirma que Carlos 

Gomes “[…] seria a primeira manifestação de uma música brasileira, que, com ele pode não 

ter tido, como não teve, a almejada amplitude, porque foi desvirtuada pelas escolas 

estrangeiras e porque não chegou mesmo a ser meditada profundamente pelo próprio Carlos 

Gomes”(1942, p. 371). Neves afirma que “Carlos Gomes é certamente o primeiro compositor 

brasileiro a buscar de modo consciente uma ligação mais profunda com a problemática de seu 

país” (1981, p. 17), apesar da forte influência que o mundo operístico italiano imprimiu sobre 

ele, da mesma forma que exerceu sobre a “maioria dos compositores latino-americanos da 

segunda metade do século XIX” (1981, p. 17). Mesmo não sendo o primeiro compositor 

brasileiro de óperas, “Carlos Gomes será o primeiro a transmitir diretamente aquilo que se 

poderia chamar de "emoção brasileira”, sobretudo em duas obras mais importantes: ‘II 

Guarany’ e ‘Lo Schiavo’”, comenta Neves (1981, p. 17). Aos que não veem em Carlos Gomes 

sinais de uma musicalidade brasileira, MA opõe-se criticamente afirmando: 

Mesmo que assim fosse, êle tinha o lugar de verdadeiro iniciador da música 

brasileira porquê na época dele, o que faz a base essencial das músicas 

nacionais, a obra popular, inda não dera entre nós a cantiga racial. É ridiculo 

que consideremos como brasileiros os cantos negros, os cantos portuguêses 

(e até amerindios!), as Modinhas, Habaneras e Tangos do sec. XIX, e 

repudiemos um genio verdadeiro cuja preocupação nacionalista foi intensa 

([1929] 1933, p. 168). 

Estendendo um pouco mais seu argumento em defesa de uma brasilidade para Carlos Gomes, 

MA enfatiza que  

[…] não é verdade que o brasileirismo de Carlos Gomes tenha se restringido 

á escolha de libretos não. Existe porcentagem vasta de italianismo na obra 

dele, porêm a realidade etnica do músico vai alem do que julgam 

levianamente. No “Guarani”, no “Escravo”, mesmo nas óperas sobre libreto 

europeu como o “Salvador Rosa” ou a fraquinho “Condor”, notam-se uns 

tantos caracteres, certas originalidades ritmicas, certa rudeza de melodia 

desajeitada, certas coincidencias com a nossa melodica popular, em que 

transparece a nacionalidade do grande músico” [sic] (ANDRADE, [1929] 

1933, p. 170). 

Sem querermos nos alongar nesta discussão, o que se pode dela depreender, e é o que 

mais nos importa nesse estudo, é que, já no século XIX, havia um direcionamento de vários 
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compositores para uma linguagem musical que traduzisse uma identidade brasileira. Se os 

compositores, tais como Brasílio Itiberê da Cunha (1846-1913), Alexandre Levy (1864-1892), 

Alberto Nepomuceno (1864-1920), Francisco Braga (1868-1945), Luciano Gallet (1893-

1931), apontados por diversos autores, entre eles: Andrade ([1929] 1933), Almeida (1942), 

Heitor (1956), Mariz (2000), como precursores do nacionalismo musical brasileiro, eles ainda 

sofriam uma forte influência da música europeia, estando ainda “[…] presos às normas 

composicionais européias, oscilando entre elas e o espírito nacional” (NEVES, 1981, p. 18). 

Entretanto, paulatinamente observa-se nas obras desses compositores brasileiros uma 

crescente utilização de elementos musicais presentes tanto no folclore quanto na música 

popular brasileira. Quanto a esta última, não se pode desconsiderar a influência de nomes 

como Joaquim Antônio da Silva Calado (1848-1880), Ernesto Nazareth (1863-1934) e 

Chiquinha Gonzaga (1847-1935). Ao mesmo tempo em que eram exímios instrumentistas, 

estes compositores-intérpretes tem sua parte na plasmação do nacionalismo musical. Joaquim 

Antônio da Silva Calado foi “um dos nossos compositores populares que começaram a fixar 

as tendências de uma música carioca, que mais tarde se caracterizaria de forma mais 

definitiva” (ALMEIDA, 1942, p. 443). Chiquinha Gonzaga, por sua vez, “[…] trouxe várias 

expressões do populário para nossa música urbana” (ALMEIDA, 1942, p. 447). Ernesto 

Nazareth possui uma obra que apresenta “caráter requintado” e com “influências eruditas 

acentuadas” e que revelam um “verdadeiro campo de experimentação musical” (ALMEIDA, 

1942, p. 445). Em sua História da música no Brasil, Vasco Mariz (2000) transcreve um trecho 

de uma carta de Francisco Mignone em resposta a sua indagação sobre a inclusão de Nazareth 

como músico erudito ou não. Nesta, Mignone afirma que, mesmo não considerando Nazareth 

como músico erudito, “sua obra serviu de padrão e modelo para os nacionalistas que viveram 

na época dele e depois” e que, “visto desse ângulo, ele deve ser considerado um ‘clássico’ da 

música brasileira nacionalista”. (MIGNONE apud MARIZ, 2000, p. 121). Luiz Heitor afirma 

que o compositor Brasílio Itiberê, um dos precursores do nacionalismo brasileiro, estudou 

“apaixonadamente” a obra de Nazareth ao ponto de produzir “um magnífico ensaio intitulado 

Ernesto Nazareth na Música Brasileira”
27

 (1956, p. 350). O sucesso e admiração que 

Nazareth gozava entre os músicos eruditos era tanto que Luciano Gallet vai apresentá-lo como 

"o representante mais característico da alma popular brasileira", quando o convida para 

participar de um concerto dedicado à música brasileira, realizado em dezembro de 1922 no 

                                                            
27 Publicado no tomo VI, 1.a parte do Boletin Latino-Americano de Musica. Rio de Janeiro, 1946, pág. 309. 
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Instituto Nacional de Música, no qual Gallet era livre-docente de piano, o que gerou 

“polêmicas no interior do maior centro de ensino musical do país” (NEVES, 1981, p. 57).  

Esse relacionamento entre música erudita, música folclórica e música popular fez 

parte da pauta dos questionamentos levantados pelo movimento nacionalista, não só no Brasil 

como na Europa. Como nos lembra Neves, 

o nacionalismo nascente deveria enfrentar problemas complexos derivados, 

da compreensão da função da música. Tais problemas que se colocavam 

também para o compositor europeu, se originavam no sofisma wagneriano 

da "música serva do drama” (válida somente com função sugestiva, e não 

por si mesma), que justifica a hipertrofia da "música de programa” como foi 

praticada no século XIX por compositores como Berlioz, Strauss, Mahler, 

Scriabin, para não citar senão os de maior importância […] (1981, p. 19). 

Neves ainda destaca que tanto  

no Brasil como em muitos outros países da América Latina, a busca de 

expressão musical própria aceitando a funcionalidade programática da 

composição representa já um certo afastamento das influências wagnerianas 

e, inicialmente, uma total adesão ao impressionismo, que será depois 

igualmente recusado, sobretudo, a partir do movimento modernista (1981, p. 

19, grifo nosso). 

Os problemas enfrentados pelos compositores iam desde questões temáticas, 

passando por questões estruturais e chegando a questões estilísticas. Não eram poucos, como 

se pode ver, e especificamente no Brasil do século XIX, sob forte influência da música 

europeia, esses problemas se mostravam ainda mais contundentes. Todavia, as ações de 

compositores como Alexandre Levy e Alberto Nepomuceno colocam o nacionalismo 

brasileiro no rumo para soluções desses problemas (NEVES, 1981, p. 19).  

A dinâmica político-social, o desenvolvimento tecnológico (que propiciará as 

condições para a sociedade da era industrial) e a ebulição cultural darão ao mundo de finais 

do século XIX e início do século XX uma nova face, que será marcada por profundas 

transformações. As Américas objetivam sua independência da dominação europeia, buscando 

uma autonomia tanto no plano político e comercial como também no cultural. É uma era 

marcada pela afirmação nacional. As tensões entre os países culminarão na Primeira Guerra 

Mundial, que deixará mais do que cicatrizes, incitará a humanidade na busca por novos 

direcionamentos em diversos campos. Se o reordenamento político e social são visíveis, não 

menos visível será o reflexo de tudo isso na cultura. Por sua vez, as artes sofrerão os efeitos 
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dessa nova dinâmica e tratarão, muito mais do que mostrar, de revelar os anseios humanos 

que então se modelam. 

Se no Brasil, como vimos, essa era foi de gestação de um nacionalismo musical, um 

outro movimento – o Modernismo – se ergue em contraponto, trazendo como bandeira um 

canto de liberdade como resistência ao academismo que dominava as artes. O Modernismo no 

Brasil vai se construindo aos poucos, ao longo dos primeiros anos do século XX. Este 

movimento se esboça a partir do Manifesto Futurista, de Filipo Tomamaso Marinetti, que 

anuncia “[…] o compromisso da Literatura com a nova civilização técnica, pregando o 

combate ao academismo, guerreando as quinquilharias e os museus e exaltando o culto às 

“palavras em liberdade […]” (BRITO, 1997, p. 25). As ideias de Marinetti foram trazidas 

para o Brasil por Oswald de Andrade, quando de seu retorno da Europa em 1912. Não é de se 

estranhar que Oswald de Andrade tenha se encantado pelos ideais do Futurismo, uma vez que 

“a expressão ‘futurismo’ resumia um sentimento de época, e incendiou a imaginação de 

artistas e escritores dentro e fora da Europa” (GONÇALVES, 2012, p. 113). Conforme 

Gonçalves, o círculo em torno de Marinetti perde seu vigor a partir de 1918, principalmente 

pela participação da Itália na Primeira Guerra Mundial, enquanto que, no Brasil,  

os modernistas de São Paulo, em especial Menotti del Picchia e Oswald de 

Andrade, usavam habitualmente o termo “futurismo”, mas o faziam em 

sentido elástico, para designar as propostas mais ou menos renovadoras que 

se opunham às receitas “passadistas” e “acadêmicas” (2012, p. 120). 

Conforme Brito, Oswald de Andrade, mais do que o introdutor dos termos futurista e 

futurismo em nosso país, foi o responsável não só pela circulação deles mas, principalmente, 

por sua “carga polêmica que então adquiriram nos meios artísticos e literários de S. 

Paulo” (1997, p. 243).  

Na pintura, a “arte acadêmica” já não mais satisfazia os anseios dos artistas. “Entre 

nós, prevalecia uma pintura tradicional, com artistas que respeitavam as convenções clássicas 

da representação da realidade, ou as questionavam superficialmente” (GONÇALVES, 2012, 

p. 696). A crítica já não via com bons olhos, e considerava seus padrões “repetitivos e vazios 

desde o último quartel do século xix [sic] — e mais ainda no novo século, num país ainda em 

busca de afirmação e independência cultural” (GONÇALVES, 2012, p. 932).  

Se o discurso futurista congregou nomes da literatura brasileira, determinando uma 

FD que estabeleceria resistências no campo cultural brasileiro, que teimava em não abandonar 

o passado, foi, surpreendentemente, da arte da pintura que veio o estopim que eclodiria o 
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movimento modernista. A pintora Anita Malfatti, após uma viagem feita aos Estados Unidos 

da América, onde estudou com Homer Boss na Independent School of Art, em Nova York, 

retorna ao Brasil em agosto de 1916 onde logo pôde constatar a quase inércia do meio 

artístico paulista e que “naquele final de 1916, o que parecia mais ‘avançado’ em São Paulo 

[…] era o debate sobre a identidade nacional da arte” (GONÇALVES, 2012, p. 885, grifo 

nosso). Se Anita Malfatti hesitou por um tempo em não expor suas telas, por motivos pessoais 

e por achar o cenário paulista tão “tradicional”, o assédio de “jornalistas e artistas, entre eles 

Di Cavalcanti e Arnaldo Simões Pinto” (BRITO, 1997, p. 42), levaram-na, finalmente, a 

exibir suas telas numa mostra que foi intitulada de Exposição de Arte Moderna, levada ao 

público paulista em 12 de dezembro de 1917.  

Vale registrar que essa não seria a primeira exposição de pintura com uma estética 

contemporânea em solo brasileiro. A exposição do pintor lituano Lasar Segall, realizada 

quatro anos antes, “não despertou grandes reações” (GONÇALVES, 2012, p. 718). 

Entretanto, o mesmo não se pode dizer da exposição de Anita Malfatti, que através de  

sua técnica e suas idéias, cada vez mais próximas do cubismo, chocariam o 

público, despertariam as iras da crítica especializada (altamente 

conservadora) e seriam o alvo da admiração da jovem intelectualidade 

paulista, que toma aquela jovem tímida como o estandarte do novo 

movimento (NEVES, 1981, p. 31). 

O ataque mais duro e incisivo partiu de Monteiro Lobato, o que marcou 

profundamente a vida da pintora, ao ponto de levá-la “[…] a um certo desânimo e à dúvida do 

caminho a seguir” (NEVES, 1981, p. 32). Contudo, ela não foi abandonada. A crítica de 

Lobato despertara, também, um movimento de resistência caracterizado por uma “defesa 

apaixonada dos jovens escritores, que se manifestariam sobre a jovem pintora do modo mais 

que elogioso, não hesitando em citá-la publicamente como modelo do novo caminho artístico” 

(NEVES, 1981, p. 32). 

Se já havia certa aproximação entre os que buscavam novos rumos para a arte 

brasileira, principalmente entre os escritores, a partir da exposição de Malfatti os laços foram 

estreitados e toda uma produção literária e artística se esboçou tendo como régua e compasso 

a estética modernista. O ano de 1917 foi marcante. Encontraram-se pela primeira vez Oswald 

de Andrade e Mário de Andrade, Menotti del Picchia lançou o livro “Juca Mulato” e Manuel 

Bandeira estreou com o livro “Cinza das Horas. (NEVES, 1981).  

Se o futurismo de Marinetti serviu de mote para os artistas brasileiros, para uns mais 

como inspiração do que como modelo, podemos observar que uma nova FD, que se intitula 
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modernista, foi moldada por discursos, cujas bases ideológicas, estéticas e filosóficas tiveram 

como princípios norteadores a contestação e a renovação
28

. Discursos que encontraram, 

principalmente na capital paulista da segunda década do século XX, um terreno fértil para sua 

firmação e propagação e que interpelaram diversos artistas em sujeitos modernistas.  

No décimo quarto capítulo, intitulado “Ser ou não ser ‘futurista’”, de seu livro 

História do modernismo brasileiro, Brito (1997) transcreveu vários enunciados de escritores e 

artistas que confirmam o que acabamos de dizer. Vejamos, por exemplo, os seguintes 

enunciados: 

A cidade ressoa o clamor da batalha, onde o iconoclastismo renovador 

estilhaça os ídolos, num tripúdio de carga de hunos… (HÉLIOS 1921 apud 

BRITO, 1997, p. 244, grifo nosso). 

Nunca nenhuma aglomeração humana esteve tão fatalizada a futurismos de 

atividade, de indústria, de história e de arte como a aglomeração paulista. 

Que somos nós, forçadamente, iniludivelmente, se não futuristas – povo de 

mil origens, arribado em mil barcos, com desastres e ânsias? (ANDRADE, 

Oswald de, 1921 apud BRITO, 1997, p. 245, grifo nosso). 

Santo Agostinho, um dos produtos geniais da Idade Média, negava o 

presente, sustentando haver, apenas, o passado e o futuro. E Santo Agostinho 

mandava olhar para o futuro. Sejamos, pois, futuristas! (MOTA FILHO, 

Cândido, 1921 apud BRITO, 1997, p. 245, grifo nosso). 

Nesses ditos, que acabamos de citar, os termos em grifo movem sentidos, ora de 

renovação, ora de contestação. Não há dúvidas, portanto, que já se configurava uma FD, 

confirmada mesmo até pelas negações, tal como na réplica de Mário de Andrade ao artigo 

“Meu poeta futurista”, de 1921, de Oswald de Andrade, em que não “admitia a sua inclusão 

como integrante de um tipo paulista de futurismo” (BRITO, 1997, p. 245). Num trecho desta 

resposta MA diz: 

O poeta de "Paulicéia Desvairada" não é um futurista e, principalmente, 

jamais se preocupou de "fazer futurismo". Ele consente em que o chamem de 

extravagante, original, atual, maluco, do "domínio da patologia" (frase já 

estereotipada entre os zoilos) mas não admite que o prendam à estrebaria 

malcheirosa de qualquer escola (ANDRADE, Mário de, 1921, apud BRITO, 

1997, p. 234). 

                                                            
28 No capítulo 14 – Ser ou não ser “futurista” do livro História do modernismo brasileiro, Mário da Silva Brito 

transcreve vários enunciados que vão ao encontro do que aqui afirmamos. 
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O enunciado de MA – “[…] não admite que o prendam à estrebaria malcheirosa de 

qualquer escola” – veio a expressar um sentimento de época e que tomou conta dos escritores 

coetâneos que vivenciavam a contraditória experiência de ser ou não futurista. Essa 

contradição era caracterizada pelo roteiro que o Futurismo de Marinetti lhes proporcionava 

como ferramenta de combate às praticas literárias e artísticas no Brasil de então e o desejo 

profundo de individualidade, isto é, de “preservar a própria personalidade para a construção 

de seu destino literário” (BRITO, 1997, p. 244). Contudo, como nos lembra Brito (1997), essa 

busca por liberdade estava contida nos postulados marinettianos, além de que, “a doutrina 

futurista era sedutora, facilitava enormemente a tarefa, que se impunham, de renovação, e 

sobretudo, adequava-se à saciedade à paisagem paulista, à mentalidade urbana que São Paulo 

criara em seus filhos” (BRITO, 1997, p. 245). 

Este mesmo enunciado de MA, que acabamos de citar, move, também, sentidos de 

resistência à importação cultural, principalmente, das estéticas em voga na Europa do início 

do século XX – Dadaísmo, Expressionismo, Cubismo, etc.. Importá-las, simplesmente, 

poderia significar a continuidade de uma submissão estética, ou melhor, de uma dependência 

cultural, coisa que não se compatibilizaria com o momento histórico que vivia o Brasil, às 

vésperas do que viria ser o centenário de sua independência política. Lembremos que o 

movimento nacionalista que se iniciara no século anterior já se configurava num discurso que 

rompera o estado de inércia em que se encontrava a cultura artística em terra brasileira, 

fazendo-se presente, aqui e ali, onde se debatiam sobre as propostas estéticas para a arte 

brasileira. Por conseguinte, estar preso “[…] à estrebaria malcheirosa de qualquer escola” 

carrega um não-dito que é “estar submisso há regras, formas, idéias e ideais de uma outra 

cultura”, portanto, reveladoras não de uma identidade cultural que se quer brasileira, mas de 

uma identidade alheia, que não lhe representa, que lhe impede o crescimento, mascara-lhe a 

face, enfim, impede-lhe sua real independência. Podemos então afirmar que, para o grupo dos 

modernistas em formação, o discurso nacionalista, também, os interpelava em sujeitos.  

Faz-se importante distinguir o discurso nacionalista abraçado pelos modernistas 

brasileiros do discurso nacionalista romântico, contra o qual eles se rebelaram. O 

nacionalismo romântico, nos lembra Neves, “dominava a literatura” e se caracterizava pela 

“hipertrofia do ‘nativismo’ e com a construção superficial de personagens indígenas […]” 

(1981, p. 34). Este mesmo fato pode, também, ser verificado na música de um de nossos 

maiores compositores da época: Carlos Gomes, cuja ópera “O Guarani”, que o imortalizou, 

era representativa da estética nacionalista romântica. 
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“Matemos Peri” – esse foi o título de um artigo de autoria de Menotti del Picchia, 

publicado no Jornal do Comércio em 23/01/1921, em reação ao estabelecido na arte e na 

literatura brasileiras, no qual o autor demonstrou sua ojeriza aos “peris mentais, a consciência 

peri, a arte peri, isto é, em miúdos, o conservantismo, o misoneísmo, a escravidão ao passado, 

e a subserviência ao obsoleto” (Menotti del Picchia, 1921, apud BRITO, 1997, p. 190). 

Neves, muito oportunamente, nos adverte que esta afirmativa de Menotti del Picchia  

[…] não nega a necessidade de buscar os verdadeiros símbolos de 

brasilidade, de construir obra que reflita a terra e o povo deste país. Ao 

contrário, o movimento modernista dará ênfase ao nacionalismo, será o 

maior sustentáculo desta corrente estética, mas sempre guardando o 

compromisso com a renovação material e formal e com o desejo de chegar a 

uma verdadeira compreensão do caráter do povo e da terra brasileira. Neste 

sentido, tanto a chamada "Poesia Páu-Brasil" quanto o "Movimento 

Antropofágico" serão os melhores exemplos desta redescoberta do 

primitivismo, da retomada do nativismo, sem sacrifício, entretanto, do lado 

experimental do processo criativo, opondo-se ao nativismo romântico, 

sempre tradicionalista e bem comportado (1981, p. 34, grifo nosso). 

Ao acompanharmos os relatos históricos do período que antecede a SAM22, veremos 

que toda uma malha discursiva era tecida tendo como base principal duas FDs, a modernista e 

a nacionalista. Os sujeitos dessas FDs eram produtos dos “jogos de verdade” que nelas se 

estabeleceram. Os saberes nelas produzidos foram responsáveis por toda a mudança estética 

que a arte e a cultura sofreram a partir de então, mais precisamente, a partir da SAM22. 

Conforme Brito, 

o grupo modernista já está constituído, por esse tempo, em sua quase 

totalidade. Não só praticamente constituído, como também subdividido de 

acordo com as vocações de seus diversos componentes. Poetas são Mário de 

Andrade, Menotti del Picchia, Guilherme de Almeida, Agenor Barbosa e 

Plínio Salgado. Menotti e Oswald de Andrade são romancistas. Na crítica, 

sustentando a polêmica, estão Mário de Andrade, Oswald, Menotti, Cândido 

Mota Filho e, com menor desempenho, Sérgio Milliet. A pintura conta com 

Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Vicente do Rêgo Monteiro e John Graz, já 

sagrados nas batalhas antiacadémicas e feridos pela crítica conservadora. A 

escultura apresenta um grande nome: Victor Brecheret. Armando Pamplona, 

interessado em cinema, acompanha o grupo, e está, quase sempre, ao lado de 

Menotti del Picchia (BRITO, 1997, p. 309). 

Se a liderança do movimento modernista fora repartida entre Mário de Andrade, 

Oswald de Andrade e Menotti del Picchia, coube ao primeiro sua máxima liderança, ao ponto 

de o chamarem “Papa do modernismo”. Brito (1997) atribui às críticas de MA ao staff da 

literatura nacional como um dos motivos que além de lhe conferir a liderança no grupo, 
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ajudou não só a alavancar o movimento modernista, mas o acelerou de modo significativo. 

Era muita coragem do MA de 28 anos, escritor de poucos poemas, cujos artigos eram “[…] de 

certo modo imaturos mas cheios de idéias, sugestivos, que colocam o problema da poesia em 

termos até então inéditos em nossa crítica, que vivia a esmiuçar pormenores métricos e 

gramaticais nas produções aparecidas” (BRITO, 1997, p. 308), reconhecer os grandes 

escritores parnasianos como “Mestres”, mas ao mesmo tempo “[…] considerá-los, também, 

defuntos, poetas de missão cumprida e que nada mais tinham a oferecer de interesse às 

gerações mais novas […]”, e também “[…] afirmar que os ídolos poéticos da época 

perturbavam a evolução das artes com o seu exemplo, como se fosse possível ser melhor do 

que eles. Era demais, não há dúvida!” (BRITO, 1997, p. 307). 

Em diversos escritos, entre eles Brito (1997) e Gonçalves (2012), encontramos os 

registros dos fatos que envolveram a criação da SAM22, portanto, recomendamos a leitura 

dessas obras para pormenores sobre este momento histórico brasileiro. Todavia, em relação a 

esses acontecimentos históricos, o que de fato nos salta aos olhos, e o que realmente importa 

para a nossa pesquisa, é o fato de que MA, ao se enredar com os discursos modernistas e 

nacionalistas vigentes, foi ao mesmo tempo produto e produtor das verdades/vontades de 

verdade que se constituíram nestes movimentos. Ainda mais, envolveu-se nas relações de 

poder, ali estabelecidas, de forma tão significativa que foi reconhecido como o “Papa do 

Modernismo” e o “Pai do Nacionalismo Musical”. MA foi, portanto, interpelado como sujeito 

nesses movimentos. Ademais, MA foi a perfeita tradução do intelectual que não se compraz 

apenas em fazer teorias, mas que busca, através da ação, questionar as “verdades” existentes 

(para citar um exemplo: sua crítica expressa na série de artigos intitulada “Mestres do 

Passado”, através dos quais se opõe ao culto e a “ditadura” da poesia parnasiana)
29

 e, se 

possível, “constituir uma nova política de verdade” cujo problema, como diria Foucault, não 

era “mudar a ‘consciência’ das pessoas, ou o que elas têm na cabeça, mas o regime político, 

econômico, institucional de produção da verdade” (2008, p. 14). Por tudo isso, podemos 

concluir que os saberes produzidos dentro das FDs modernista e nacionalista marcaram de 

forma indelével a cultura brasileira. 

Após esse percurso sobre os escritos sobre música de MA e sua erupção como sujeito 

nos movimentos nacionalista e modernista brasileiros, vejamos como se deu o discurso 

marioandradino sobre o virtuosismo na música, quais foram as verdades/vontades de verdade 

                                                            
29 Estes artigos se encontram publicados na íntegra In BRITO, Mário da Silva. [1978]. História do modernismo 

brasileiro. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, v.1: antecedentes da Semana de Arte Moderna. 1997. 

P. 249-306. 
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que foram estabelecidas por ele e como este discurso foi um operador em nossa cultura 

musical. 

4.3 O discurso sobre o virtuosismo: jogos de verdade, resistência e estratégias 

Os anos de 1920 foram de grande dinamismo na vida cultural brasileira. Este 

período, marcado logo no início pelo movimento da SAM22, assistirá significativas 

transformações na forma de se pensar e se fazer arte no Brasil. É o momento, também, não de 

gestação, mas de uma tomada de consciência sobre o nacionalismo musical brasileiro. No seio 

desses dois grandes movimentos, nacionalismo e modernismo, encontram-se diversos 

sujeitos, mas um, em especial, será responsável por tecer os fios dessa trama: MA. 

Lembremos que, na década de 1920, MA já atuara como professor contratado pelo 

CDMSP. Mas sua atuação nas artes e, em particular, na música, não estará circunscrita às 

atividades didáticas do conservatório. Ele será militante na construção de uma identidade 

nacional brasileira, com atuação em diversas frentes. Nessa empreitada, MA assumirá 

diversas posições-sujeito e, podemos afirmar que, os diversos sujeitos-Mário, que já 

destacamos, encontrarão, nessa conjuntura, um ponto de convergência. Será no e pelo 

processo construtivo do nacionalismo e do modernismo brasileiros que ele construirá 

verdades/jogos de verdades, estabelecerá estratégias e promoverá resistências. Envidará, 

portanto, todos os esforços necessários à sua concretude.  

Em seus escritos, o uso que MA fez do termo virtuosismo, e seus correlatos – 

virtuosidade, virtuoso e virtuose, foi além do habitual, ou seja, o de adjetivar não só os artistas 

de grande habilidade como a própria “arte” que resulta da extrema destreza e/ou a exige. 

Configurou-se num discurso, aqui tomado numa concepção foucaultiana, ou seja, como 

operador, através do qual MA estabeleceu resistências e estratégias.  

Presente em vários de seus escritos sobre música, produzidos ao longo de sua vida, o 

discurso sobre o virtuosismo na música já se encontra materializado no EMB de 1928. O EMB 

não é um livro qualquer (já relatamos, na seção sobre as obras de MA, sobre a importância 

deste livro para os músicos e musicólogos brasileiros). Mariz considera sua introdução como 

o “grande manifesto da música nacionalista brasileira, o brado de independência que 

empolgou e arrastou a mocidade musical da época na direção desejada pelo autor” (1983, p. 

37). Luiz Heitor, ao enfatizar a “vocação de guia” que gozava o MA perante os “jovens 

escritores brasileiros”, chamou-nos a atenção para o EMB, que, conforme ele, no campo da 
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música, “bem mostra essa atitude de piloto, que se posta ao leme e acena aos compositores 

indicando-lhes o rumo que devem seguir” (HEITOR, 1956, p. 274). 

Vejamos o que diz MA no EMB: 

Dos nossos virtuosos, alguns notabilíssimos, não honro estes não: me 

interessam e glorifico principalmente aqueles uns que não sacrificados ao 

ramerrão da platéia internacional, guardam memória dos nossos 

compositores nos programas deles. A única bereva da nossa música é o 

ensino, pessimamente orientado por toda a parte (ANDRADE, [1962] 1972, 

p. 72-73, grifo nosso). 

Ao enunciar sobre os instrumentistas virtuosos coetâneos, MA parte para um ataque 

direto: ao mesmo tempo em que reconhece suas notabilidades, não lhes confere honra, o que 

seria desejado e almejado por artistas dessa natureza. A “glória” ele a concede apenas àqueles 

que divulgam, através de suas performances, obras de autores brasileiros. Em seu comentário, 

portanto, materializa-se um discurso de resistência e estratégia. Resistência à prática de 

música que imperava na sociedade paulista, e de certa forma no restante do país, que 

valorizava o repertório virtuosístico do Romantismo, principalmente o de origem europeia. 

Ao buscarem a fama e a glória, e com vistas a serem aceitos no cenário internacional de 

música, muitos de nossos executantes-intérpretes constituíam seus repertórios quase que 

exclusivamente de obras do romantismo do século XIX. Estes seriam, conforme o enunciado 

marioandradino, os “sacrificados ao ramerrão da platéia internacional”. O tom irônico deste 

enunciado configura-se num discurso estratégico, o qual, além da evidente denúncia, 

provocará diversos efeitos de sentido, não só na sociedade em geral, mas, significativamente, 

em nossos músicos, fazendo-os repensar a sua prática musical não apenas em função da 

glória, da fama e, possivelmente, do lucro financeiro, mas em função da construção de um 

ideal de cultura nacional brasileira.  

A posição de MA no cenário musical brasileiro em 1928, ano de publicação do EMB 

já estava relativamente consolidada. Portanto, seu discurso denunciador seria certamente 

“ouvido”, ou ainda mais, serviria tanto como “inspiração” quanto como alvo de crítica, jamais 

passaria despercebido. Por conseguinte, ao “glorificar” os “nossos virtuosos”, os seja, aqueles 

que davam evidência ao repertório de música brasileira em seus repertórios, MA buscava 

atrair ou, melhor ainda, “convocar” executantes-intérpretes para realizarem música 

essencialmente brasileira, o que se configurava sem dúvida numa estratégica de luta. 

Estratégia que vinha ao encontro do que se vivia nesse período – uma fase de consolidação da 

cultura de caráter nacional, e, nesse caso em específico, de nosso nacionalismo musical –, daí 
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a importância da mostra de obras brasileiras. Vale lembrar que, no caso específico da música, 

uma obra registrada em partitura só pode ser “experienciada” por poucos iniciados na arte 

musical. Para que ela seja conhecida e/ou caia no gosto do público em geral necessita de 

repetição, proporcionada por diversas audições, por conseguinte, que faça parte do repertório 

dos executantes-intérpretes. E é em cima desse ator, o executante-intérprete, que MA vai 

depositar boa parte de sua crítica musical, dando enfoque às questões que envolvem o 

virtuosismo, por entender que é pelo executante-intérprete virtuoso que as obras musicais 

ganham não só excelência como visibilidade. 

Em vários enunciados de MA vemos emergir um discurso sobre o virtuosismo que 

envolve o confronto entre executantes-intérpretes nacionais e internacionais de alto nível e o 

impacto de suas atuações para a arte musical brasileira. Este discurso em MA tem uma 

relação direta com o debate sobre a função social da música. Se nos parágrafos finais do 

EMB, de 1928, temos um enunciado que aponta para este horizonte, no CHM, de 1929, 

veremos, através de vários enunciados, uma expansão dessa questão. No Capítulo nono, 

intitulado “Música artística brasileira”, MA traçou um breve panorama histórico da nossa 

música erudita
30

, que vai do período colonial até a era do compositor Henrique Osvaldo 

(1852-1931). Desse panorama, emerge um debate que, in limine, importa ao nosso estudo: a 

oposição do fenômeno da virtuosidade do executante-intérprete nacional à do executante-

intérprete internacional. 

Há várias referências diretas a esta questão e, de forma crescente, o texto vai sendo 

trabalhado em torno da evidência dos virtuoses. Ao falar sobre o período do Segundo Império, 

MA registra-o como o de “[…] maior brilho exterior da vida musical brasileira” ([1929] 1933, 

p. 163). Momento em que, comenta MA ([1929] 1933, p. 163), havia numerosos concertos de 

virtuoses estrangeiros, mas já se fazia notar a presença de virtuoses nacionais. Neste mesmo 

período, acontece a vinda para o Brasil dos dois “[…] fundadores da virtuosidade pianistica 

nacional: Artur Napoleão, cuja maneira nitida, um bocado sêca e brilhante se tradicionalizou 

no Rio de Janeiro, e Luiz Chiaffarelli, o fundador da escola de piano paulista” (ANDRADE, 

[1929] 1933, p. 163). Com o advento do período republicano, diz MA, “os virtuoses 

estrangeiros célebres continuaram portanto aqui, porêm [sic] o público se desinteressava deles 

cada vez mais” (ANDRADE, [1929] 1933, p. 163). 

                                                            
30 MA preferiu se utilizar do termo“música artística” as invés de “musica erudita” em oposição à “musica 

popular brasileira”, objeto do capítulo seguinte desse mesmo livro.  
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Se as citações acima compõem um discurso genérico sobre a virtuosidade, que se 

apresenta praticamente como mero registro das atividades dos instrumentistas de alta 

habilidade em nosso país, o mesmo não se pode dizer de outras passagens do mesmo texto. 

Observemos a citação seguinte: 

Várias causas boas e… todas boas ocasionaram essa decadencia de brilho na 

prática musical do Brasil. As principais são: a firmação racial; a libertação 

virtuosistica nacional; o contraste entre a arte moderna e o povo; a 

hegemonia de Buenos Aires na música comercial (ANDRADE, [1929] 1933, 

p. 163). 

Esta citação já se caracteriza como um discurso estratégico. Observemos que MA, ao 

falar das causas da decadência da música artística brasileira no período republicano, utiliza-se 

de termos que são próprios dos discursos nacionalistas e modernistas. Há uma ênfase dada a 

esses termos que deriva inicialmente do contraste entre o termo “decadência” e “boas”, 

intensificada ainda mais pelo sinal reticências seguido da expressão “todas boas”. Ora, 

apresentadas dessa maneira, essas causas ganham ares de “boas novas”, o que gera um 

sentimento afirmativo, de algo mais positivo e benéfico para a arte brasileira de então. O 

discurso sobre o virtuosismo será, também, revestido dessa “atmosfera” de “novo tempo”. 

Lembremos que a abolição da escravatura foi um dos fatos que vieram no bojo das questões 

que também levaram a mudança do regime político brasileiro de imperial para o republicano. 

O discurso de liberdade, que perdurou por quase todo século XX na sociedade brasileira, 

pairava de forma ainda mais significativa na fase de transição entre o império e a república. 

Falar, portanto, em “libertação virtuosística nacional” é mover para este enunciado toda a 

carga de sentidos que se atribuiu ao termo libertação na sociedade brasileira daquele período.  

Para além de afirmações que poderiam ter um caráter marcadamente subjetivo, MA 

nos dará, na sequência desse texto, elementos para compreendermos, em sentido mais prático, 

a questão do virtuosismo neste momento musical do início da República. O primeiro elemento 

está relacionado ao comércio musical que envolvia as temporadas de música e de teatro no 

Brasil e na América do Sul, mais especificamente, o eixo Rio-São Paulo e a cidade argentina 

de Buenos Aires. Dado ao desenvolvimento sociocultural mais equilibrado, Buenos Aires era 

o objetivo final dos virtuosos estrangeiros, sendo o Brasil apenas “[…] terra de passagem que 

a gente experimenta para ver si ganha mais um bocado”, diz MA ([1929] 1933, p. 164). 

Agindo desta maneira, esses virtuosos estrangeiros proporcionavam, na visão marioandradina, 

uma pobre experiência para sociedade brasileira, pois se limitavam “[…] a mostrar obras com 

sucesso garantido, isto é, as velharias já tradicionalizadas no gosto do público” ([1929] 1933, 
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p. 164). Atitude, esta, complementa MA, em que não se visualiza “luta”, “ideal” e “interesse 

artístico”, além de não educar o público. O segundo elemento está relacionado com o 

desenvolvimento do ensino musical no Brasil, tanto formal, através de escolas com CDMSP, 

como informal, através dos bons professores que atuavam no ensino do piano, canto e violino. 

Esses, diz MA, “[…] já conseguiram dar prá virtuosidade brasileira uma função social que 

satisfaz as exigencias da nação” (ANDRADE, [1929] 1933, p. 164, grifo nosso).  

Faz-se importante relatar que o parágrafo que contém esta citação inicia uma seção 

que tem como título a palavra “Virtuosidade”
31

. Nesta seção, MA teorizou sobre a práxis dos 

músicos virtuosos, analisando-as sempre pela baliza de suas contribuições sociais. 

Classificando-os de uma forma bastante interessante, ele chamou de virtuoses brasileiros 

“nacionais” aquele “[…] gênero de intérpretes, mais util, mais humano e fecundo, cuja vida 

artistica funciona dentro dos limites da patria” (ANDRADE, [1929] 1933, p. 164); de virtuose 

brasileiro “internacional”, aqueles que “[…] fazem propaganda do nome da patria na estranja 

[…]” (ANDRADE, [1929] 1933, p. 165), embora possuam pequena função nacional; e de 

“virtuose internacional” os artistas advindos do exterior em excursão por nossas terras. 

Há no discurso marioandradino uma estratégia de luta que se pode dividir em três 

planos de ações: o primeiro deles visa à desconstrução do status quo auferido pela figura do 

virtuose internacional; o segundo, que busca subvalorizar os virtuoses brasileiros 

internacionais; e o terceiro, que enaltece e valoriza as ações do virtuose brasileiro nacional. 

Observemos o que MA diz a respeito de cada um deles: 

O virtuose “internacional” na maioria dos casos tem função social minima. 

Envaidecido pela habilidade excepcional dos dedos ou da voz que possúi 

[sic], se converte num caso repugnante de egoismo. Quer dinheiro e quer 

aplauso geral. E por isso abusa de programas gastos, sem interesse, sem 

função historica, sem cultura verdadeira. É bem dificil diante dum egoista 

dêsses, a gente distinguir o que é interesse pecuniario, o que é fome de 

glória. As duas baixezas são xifopagas e se confundem. A fome de glória em 

si não é baixeza não. É baixa a dêsses egoistas, fundamentada no prazer 

epidérmico da gritaria pública aplaudindo (ANDRADE, [1929] 1933, p. 

165)  

Quanto aos virtuoses brasileiros internacionais, apesar de afirmar que muitos são de 

“valor”, MA logo desconstrói esse breve “elogio” ao dizer que:  

                                                            
31 O CHM tem as seções de seus capítulos nomeadas nas margens externas. 
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o Brasil também tem produzido virtuoses internacionais de valor. Porêm 

[sic] a função nacional deles é bem pequena. Quando muito fazem a 

propaganda do nome da patria na estranja, si é que não se esquecem dele ou 

o ocultam muito de proposito. E levados pelos interesses de camaradagem e 

outros interesses, botam nos programas peças e nomes estrangeiros (do país 

em que estão, pra agradar…) de valor minimo, ao passo que não executam 

os compositores brasileiros, muitas vezes superiores a êsses estrangeiros. E 

antes assim! Porquê quando concedem interpretar uma obra ilustre de 

compositor brasileiro, se dá êsse fenômeno irracional do carro adiante dos 

bois: Toda a gente se admira do gesto patriotico do virtuose, e o compositor 

é que tem de ficar agradecido pela honra, não é o virtuose que se engrandece 

por tocar uma obra ilustre. Como si a virtuosidade fosse superior á 

invenção!… (ANDRADE, [1929] 1933, p. 165, grifo do autor). 

Sobre os virtuoses brasileiros nacionais, MA pontua não só suas qualidades como enfatiza 

suas contribuições para a nossa sociedade e cultura: 

Nós atualmente possuímos um desproposito de virtuoses nacionais 

funcionando dentro do país, excelentes, variados, ativados pela emulação, 

acamaradados com a vida artistica daqui, executando em todos os programas 

obras nacionais. São verdadeiramente valiosos e nada ficam a dever aos 

virtuoses de vida nacional, dos países europeus. Esses artistas, bem ou mal, 

vivem e ganham a vida. Os concertos que dão, seja pela razão que for, são 

mais ou menos, concorridos. E o público que concorre a êles, inda se 

desinteressa mais pelo virtuose estrangeiro, cujo mérito é apenas executar 

milhor peças arqui-executadas. Por isso o público fica em casa ou vai no 

cinema. Com razão. E tanta razão a mais, que no dia seguinte terá de ir no 

concêrto de outro virtuose, êste brasileiro, cujo programa apresenta 4 vezes 

mais interesse, cultura, função social e nacional. Principalmente no canto e 

no piano, possuímos atualmente uma coleção magnifica de intérpretes, 

alguns chegando a rivalizar com virtuoses internacionais (ANDRADE, 

[1929] 1933, p. 165-166).  

Para compreendermos o dizer marioandradino, faz-se importante lembrar que eles 

surgiram por volta de 1928, período em que o EMB e o CHM foram cunhados. As 

preocupações estéticas de MA eram a amálgama dos ideais modernista e nacionalista, 

movimentos nos quais se fez militante. Daí sua preocupação com o tipo de repertório trazido 

por esses virtuoses estrangeiros e o impacto, tanto do repertório quanto desses executantes-

intérpretes, na nossa educação musical. Preocupação que se explicita ainda mais através do 

seguinte dito: 

E por tudo isso nós só temos que contar com os virtuoses e sociedades 

musicais brasileiros pra nos por em contacto com a música universal 

contemporânea. E nesse trabalho se salientam as sociedades sinfônicas do 

Rio de Janeiro e especialmente de S. Paulo, como a paulista Sociedade de 

Concertos Sinfônicos (fundada em 1921) a cujo esforço admirável o Brasil 
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deve numerosas e importantes execuções de música contemporânea no país 

(ANDRADE, [1929] 1933, p. 164, grifos nossos). 

Um olhar mais atento sobre esses ditos de MA, destacados ao longo desta seção do 

CHM, nos revela que, embora materializados através de um livro sobre história da música, 

com vistas a um plano educacional em seu sentido mais amplo, são muito mais do que 

simples registros e/ou constatações de fatos históricos, mostram-se como discursos de 

resistência. Ou seja, resistência à prática musical vigente, vista por MA como não funcional à 

nossa sociedade e contraproducente à construção de uma cultura nacional brasileira. Ao 

mesmo tempo, esses discursos se revestem de um caráter estratégico, pois, ao enaltecer a ação 

dos virtuosos nacionais brasileiros, MA, de sua posição e do poder que esta lhe conferia, 

apontava os caminhos que nossos artistas, e em particular, nossos músicos, deviam seguir. 

Enfim, a prática discursiva marioandradina, através de uma crítica estrategicamente 

construída sobre a virtuosidade dos executantes-intérpretes, vai operar na talha de uma 

identidade musical brasileira. 

Virtuosidade, função social da música, nacionalismo e internacionalismo musicais e 

modernismo são mais do que termos que designam movimentos, tendências estéticas artístico-

musicais e culturais, filosofias e ideologias, são termos que, no discurso marioandradino, 

formam a trama que vai defini-lo como sujeito, ou talvez melhor, que revelará as diversas 

posições-sujeito por ele assumidas na construção de uma cultura brasileira. Na diversidade da 

produção intelectual marioandradina, podemos enxergar de forma dispersa a presença desses 

termos em seu discurso. Esta dispersão não vem negar a importância destes em seu discurso, 

muito pelo contrário, é justamente esta dispersão que nos faz perceber a força destes em sua 

prática discursiva. Neste sentido, lembremo-nos da seguinte advertência de Foucault: 

É preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua 

irrupção de acontecimentos, nessa pontualidade em que aparece e nessa 

dispersão temporal que lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, 

transformado, apagado até nos menores traços, escondido bem longe de 

todos os olhares, na poeira dos livros ([1969] 2008, p. 28, grifo nosso). 

Para exemplificarmos o que acabamos de dizer, veremos, nos parágrafos seguintes, 

uma seleção de diversas passagens de obras de MA escritas ao longo de uma década após a 

publicação do EMB e do CHM. 

Em 1930, no livro Modinhas imperiais, MA relatou a atração que o gênero musical 

modinha exerceu sobre os músicos estrangeiros da seguinte forma: 



4 O virtuosismo nos escritos sobre música de Mário de Andrade: um olhar discursivo 129 

Por outro lado principiavam abundando na composição das Modinhas de 

salão os músicos de fóra, professores, virtuoses, comerciantes e biscatistas, 

principalmente vindos na esteira das companhias líricas. Oitenta e cinco por 

cento das vezes eram pobres de valor, de saber e de orgulho pessoal, e por 

tudo isso se afaziam bem á facilidade modinheira da nossa musicalidade 

urbana. Ou ajudavam a facilita-la… [sic] (ANDRADE, [1930] 1980, p. 9, 

grifos nossos). 

Notemos que ele usa da mesma estratégia discursiva que antes relatamos, ou seja, a 

de desvalorização dos músicos estrangeiros. Mesmo que admitamos que no alto percentual de 

oitenta e cinco por cento estavam incluídos artistas de diferentes níveis, ressaltemos que MA 

não deixou de fora de sua lista os virtuoses. Por conseguinte, a presença dessa estratégia de 

desqualificação do músico estrangeiro, somada a evidência explícita dada ao virtuose, numa 

obra que se configura como uma coletânea de partituras musicais, não é de somenos 

importância. Apresenta-se como um discurso de resistência. Resistência que ainda se acentua 

se levarmos em conta que o gênero modinha, conforme MA, foi “o maior mistifório de 

elementos desconexos […]” ([1930] 1980, p. 5), tendo sido objeto de debates ente 

portugueses e brasileiros, cada qual reivindicando sua paternidade.  

Esse discurso de resistência às influências internacionais, em particular, à música 

europeia, mais uma vez se evidencia quando MA trata da contribuição do Instituto Nacional 

de Música na formação de nossos compositores nos primórdios do Brasil república. Vejamos 

o que ele diz: 

[…] é do Instituto Nacional de Música que nascem, derivam ou nele se 

agrupam os numerosos compositores nacionais da república recém-nascida. 

A composição principia se tornando uma forma constante da nossa 

manifestação erudita, além da virtuosidade; mas essa composição ainda é 

sistematicamente internacionalista. Assim, o Instituto de Francisco Manuel 

viera desenvolver e proteger a produção, fizera dar enorme passo à técnica 

de compor, mas ainda não conseguira libertar essa produção e essa técnica 

da tutela geral da Europa internacionalista (ANDRADE, [1965] 1975, p. 

29-30, grifos nossos). 

Esta passagem se encontra no texto intitulado “Evolução social da música no Brasil”, 

de 1939, portanto, há dez anos da publicação da primeira edição do CHM. Observemos que 

persiste a estratégia discursiva, já presente no CHM, que objetivava, através do combate às 

influências etnocentristas da música europeia, apontar, “alertar” e convocar os nossos 

compositores para construção de uma música nacionalista brasileira, calcada em elementos 

oriundos dos nossos ideários popular e populário. Não é por acaso que MA dedicou um 

capítulo inteiro do CHM a um traçado histórico da música popular brasileira, como, também, 
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empreendeu, ao longo de sua vida, diversas pesquisas com o principal objetivo de colher e 

registrar a música praticada pelo povo brasileiro – tais como nas viagens pelo Norte e 

Nordeste brasileiros na década de 1920 e a Missão de Pesquisas Folclóricas em 1938. Estas 

ações podem ser tomadas como estratégias, pois, e aqui parafraseamos o primeiro sentido do 

termo estratégia relatado por Foucault (1995), foram os “[…] meios empregados [por MA] 

para se chegar a um fim”, ou dito melhor, foram as oportunidades em que MA se utilizou de 

sua “racionalidade” para alcançar “um objetivo”, a saber, o de obtenção de elementos 

musicais gestados em nosso solo que servissem de subsídios e/ou matérias primas para 

construção de uma música inerentemente brasileira. 

Um plano estratégico que se objetiva a conscientização de nossos artistas músicos 

para uma caminhada rumo à formação de uma identidade musical que refletisse nosso “ser 

brasileiro”, não poderia abdicar de uma ação no plano educacional. Se a atuação de MA no 

CDMSP foi marcada por enfrentamentos, principalmente a partir de sua atuação na SAM22, 

outros tantos enfrentamentos ele encontrou no Instituto Nacional de Música, para o qual 

elaborou um projeto de reforma de sua estrutura de ensino em 1931. Esta reforma, que fora 

marcada pelos discursos de modernização e nacionalização de nossa música, objetivava ir 

muito além da intelectualização de nossos músicos, buscava uma transformação de sua 

consciência. Vejamos as palavras do próprio MA, registrada em uma artigo para o Diário 

Nacional em 4 de outubro de 1931: 

Me é muito difícil falar dessa reforma porque fui dos organizadores dela. Os 

critérios seguidos foram os seguintes: — 1: Transformar a música em prazer 

normal dos estudos infantis, fazendo da teoria apenas uma dedução dos 

divertimentos práticos do canto coral, danças ginásticas e manejo de 

instrumentos; 2: Intelectualização do músico profissional, exigindo dele o 

estudo das matérias complementares (História, Estética, Análise, etc.) e 

curso ginasial; 3: Socialização do indivíduo musical, abrasileirando-lhe a 

cultura, normalizando nele as manifestações musicais de conjunto, 

desenvolvendo-lhe os conhecimentos de didática; 4: Dificultar o mais 

possível o individualismo da virtuosidade solista (ANDRADE, 1976, p. 441, 

grifo nosso).  

Observemos que o enunciado sobre a virtuosidade fecha a lista dos itens propostos 

como pilares para a reforma educacional do Instituto, a qual enfatizou, entre outras coisas, o 

processo de socialização e nacionalização de nossa arte musical. Na ordem em que foi 

colocado e pela forma como foi expresso nesse dispositivo de reforma educacional, o 

enunciado sobre a virtuosidade se evidencia tanto como uma estratégia de luta, pois MA vê o 

virtuosismo como agente impedidor das outras propostas educacionais para o Instituto, quanto 
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como estratégia discursiva, pois produz efeitos de sentidos sobre a virtuosidade em si, efeitos 

esses que se refletirão diretamente nas novas gerações de músicos em formação no Instituto. 

O discurso estratégico não para por aí. Pelo insucesso dessa reforma, MA acusa “a 

ignorância contundente e maciça dos nossos músicos e as facilidades dos nossos costumes 

sociais”, além do “[…] sensacionismo e a sensualidade [que] imperam como únicas normas 

de vida, únicos critérios de moralidade, únicos processos de julgar” (1976, p. 441) em nosso 

país. Portanto, podemos inferir, a partir desses enunciados, que educação e função social da 

música atrelam-se num plano estratégico único com vistas à construção de uma identidade 

cultural brasileira. Para tanto, uma refuncionalização social da música devia contar 

necessariamente com um processo de reeducação musical, mais completo e profundo, de 

nossos músicos, posto que, caberia a estes um percentual maior na tarefa não só de construção 

de uma arte genuinamente brasileira, mas principalmente de sua difusão e valorização, com 

consequente efeito sobre a educação da audiência, de forma mais direta; e da própria 

sociedade, como efeito mais amplo.  

Este mesmo discurso estratégico será retomado em 1935 por MA em sua “Oração de 

paraninfo” para os formandos do CDMSP, intitulada “Cultura Musical”, na qual, ao apontar a 

incultura geral de nossa sociedade, no que se refere à música como arte e função 

socializadora, ataca a corriqueira busca, nos mais variados setores dessa mesma sociedade, 

pelo “malabarismo virtuosístico” e, ao mesmo tempo anuncia que 

contra essa doença geral, os conservatórios não podem lutar sozinhos. Faz-se 

absolutamente necessário que se oficialize o ensino musical, porque só a 

defesa de verbas garantidas permitirá a sobrevivência de escolas ensinadoras 

de música, exigências severas nos exames, estudos completos de 

humanidades, multiplicação de disciplinas complementares, disseminação 

dos processos de música de conjunto e o combate ao conceito fogueteiro da 

virtuosidade (ANDRADE, [1965] 1975, p. 240). 

Outras evidências desse discurso estratégico aparecem em suas análises sobre a 

história da música brasileira, como, por exemplo, ao tratar da evolução social da música no 

Brasil Colônia, ele se expressa, num dado momento, da seguinte forma: 

Agora esta música religiosa não é mais víscera, é epiderme. Não é mais 

baixa, é elevada. Não é mais popular, mas erudita e nobre. Não é mais feia 

como a vida, mas pretende ser bela como a arte. É sim ainda européia por ser 

católica, mas não é mais concomitantemente nacional. Não se utiliza de 

cateretès [sic], porém apenas de umas solfas importadas, e de última moda 

rococó, em que vêm uns sons, uns instrumentos, uns ritmos, umas melodias, 
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uns textos exclusivamente europeus, no mais dominador e insensível 

esquecimento da terra e do primeiro brasileiro que já nasceu. 

E desde então não há música propriamente na Colônia. Quero dizer: um 

elemento que apesar-de imediatamente desnecessário e estético, sempre 

exerce uma função religadora, correspondente à coletividade em que está se 

realizando. O que existe, a música que se faz aqui, religiosa ou não, assume 

todos os aspectos detestáveis da virtuosidade. É uma enfeitação totalmente 

desrelacionada com o progresso espiritual da coletividade. Útil apenas para 

alguns (ANDRADE, [1965] 1975, p. 24, grifo nosso). 

Observemos que a análise marioandradina, mais do que registrar o fato “natural” que 

foi a importação da música europeia para a colônia brasileira, busca ressaltar o desprezo do 

colonizador pela cultura que já se gestava em nosso solo, a importância da função da música 

como elemento de socialização e a virtuosidade como elemento “perturbador” do processo de 

espiritualização da coletividade. Essa forma de trabalhar a análise histórica provocará efeitos 

de sentido diretamente no leitor de seus textos, mais especificamente no leitor típico de uma 

obra que se intitula AMB, ou seja, músicos e pessoas interessadas em temas relacionados à 

arte e à cultura. Por conseguinte, há uma estratégia discursiva que busca persuadir o leitor a 

um comportamento de resistência à cultura do colonizador, que, na coetaneidade do texto, 

seria, de forma mais abrangente, a europeia.  

Mesmo quando MA reconhece o impacto deixado por alguns músicos e movimentos 

musicais advindos do exterior, na sequencia do mesmo texto, ele não poupa críticas sobre a 

contribuição deles e destes, acusando-os sempre pela pouca ou nula contribuição para o que 

chamou de “função nacional”. Podemos ver um exemplo do que acabamos de falar numa 

passagem que se encontra registrada no texto “Evolução Social da Música no Brasil”, de 

1939, na qual MA analisa o fenômeno que envolveu o culto exacerbado ao piano – seu 

repertório, seus intérpretes e seus professores, e que foi por ele denominado de “Pianolatria”: 

Porém, a importação natural desse grande professor [Chiaffarelli] para a 

sociedade italianizada de São Paulo, produziu a floração magnífica com que 

a escola de piano da Cafelândia ganhou várias maratonas na América. Mas 

que esta floração pianística de São Paulo era uma excrescência social, 

embora lógica em nossa civilização e no esplendor do café, se prova não 

apenas pela sua rápida decadência, como pela pouca função, pela quase nula 

função nacional e mesmo regional dessa pianolatria paulista. O próprio, e 

incontestavelmente glorioso em seu passado, Conservatório de São Paulo, 

justificado por essa pianolatria, inspirado por ela, dourado inicialmente pelo 

nome dos seus professores pianistas (Chiaffarelli, Felix de Otero, José 

Wancolle), mandando buscar um professor de piano na Europa (Agostinho 

Cantú) quando o que lhe faltava eram o canto, o violino e mais cordas, 

formando dezenas e dezenas de pianistas por ano, propagando abusivamente 

a pianolatria por todo o Estado, o próprio Conservatório, no entanto, 

inconscientemente, sem que ninguém o pretendesse, e mesmo contra a sua 
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orientação voluntariamente pianolátrica, teve que readaptar-se às exigências 

técnicas e econômicas do Estado e adquirir uma função cultural muito mais 

pedagógica, profunda e variada que o internacionalismo industrial da 

virtuosidade pianistica. E por isso, o que deu de mais significativo, não 

foram os seus pianistas, mas produções outras. Foi uma literatura musical 

numerosa, com Samuel Arcanjo dos Santos, Savino de Benedictis, Caldeira 

Filho, Nestor Ribeiro, e especialmente os primeiros estudos de folclore 

musical, verdadeiramente científicos, com Oneyda Alvarenga e seus 

companheiros da Discoteca Pública, todos formados no Conservatório. (...) E 

foi, como seu mais característico produto, e mais elevado, não um pianista 

entregue à virtuosidade, mas um pianista que abandonou o piano pela 

composição, o compositor Francisco Mignone (ANDRADE, [1965] 1975, p. 

17, grifos nossos). 

O jogo de oposições feito por MA nessa passagem é um construto discursivo ao 

mesmo tempo estratégico e de resistência. Ele não poderia desprezar as inúmeras 

contribuições que nos foram trazidas por esses pianistas, advindos de escolas com longa 

tradição musical, nem poderia desconhecer a superioridade técnica deles, fruto de grande 

maturação da técnica do instrumento, mas, ao mesmo tempo, tinha que enfrentar o culto 

excessivo que, em sua posição de sujeito nacionalista, impediam e dificultavam a “floração” 

nacional.  

O texto “Evolução Social da Música no Brasil” contém uma análise sobre a trajetória 

do compositor e da composição nacionais. Análise que, em um dado momento irá justificar a 

situação do compositor brasileiro pela ótica da situação econômica existente nas mais 

importantes cidades da América do Sul de então, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos 

Aires. Vejamos o texto: 

Mas a falta geral de técnica do compositor brasileiro é principalmente 

determinada pela nossa situação econômica. A hegemonia financeira de 

Buenos Aires na América do Sul foi útil um tempo, nos libertando da 

excessiva concorrência do músico internacional importado e permitindo 

com isso maior estabilidade na situação econômica do virtuose nacional. 

(...) A possível superioridade em número, valor e mesmo expressões geniais, 

do virtuoso brasileiro, em principal do pianista, alguns destes conseguindo 

com normalidade se internacionalizar, me parece especialmente derivada das 

nossas condições nacionais. O campo era mais vasto, mais numerosas as 

cidades favorecidas por dinheiros públicos e exigentes de festa, em sua 

prosápia de capitais de Estados. Além disso, nas duas cidades grandes 

brasileiras, Rio, São Paulo, a concorrência do virtuose internacional 

principiava rareando, portanto ele aqui só de passagem muitas vezes, no seu 

transporte para Buenos Aires (ANDRADE, [1965] 1975, p. 35-36, grifos 

nossos). 
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O que nos chamou a atenção foi o fato de MA retomar o discurso sobre os virtuoses 

nacional e internacional e colocar a ação desses como causa e efeito pelo estado da 

composição musical naquele momento. De certa forma, é um discurso que já fora 

empreendido pelo próprio MA no CHM em 1929 para explicar a situação da música no início 

da era republicana e que foi retomado, uma década após, para explicar o problema da 

composição e dos compositores. Isso nos revela, mais do que a importância, a força desse 

discurso sobre o virtuosismo na obra de MA, que se mostra estratégico nos seus mais variados 

contextos.  

Ao lado do uso “corriqueiro” que se faz dos termos virtuoso e seus correlatos –

virtuose, virtuosístico, virtuosismo, virtuosidade, sobre o qual já referimos, MA buscou não 

só refletir sobre o significado destes termos, mas, de forma não muito sistemática, teorizar 

sobre os mesmos. Num período que vai de 1928 a 1944, há, em seus escritos, diversas 

passagens sobre a questão do virtuosismo, dentre as quais pinçamos dois momentos nos quais 

ele teorizou sobre o virtuosismo de forma mais evidente. O primeiro deles se encontra 

presente no CHM (ANDRADE, [1929] 1933), cuja primeira edição data de 1929; e o 

segundo, no texto “O artista e o artesão” – uma aula inaugural dos cursos de Filosofia e 

História da Arte, do Instituto de Artes, da Universidade do Distrito Federal, de 1938, que se 

encontra publicado em seu livro O baile das quatro artes (B4A) ([ebook] 2012). Pela 

distância temporal entre si, esses dois momentos podem muito bem circunscrever a trajetória 

do discurso marioandradino sobre o virtuosismo na música. 

No CHM encontramos mais de 50 referências diretas ao termo virtuosismo e seus 

correlatos. Mas o que queremos destacar, por ora, é uma longa nota de rodapé, que se 

encontra entre a página 114 e 115, na qual MA fez uma reflexão sobre a questão do 

virtuosismo problematizando-a em relação à função do intérprete musical. A nota é a que 

segue: 

A música sofre duma grande inferioridade em relação ás artes imoveis e a 

literatura. É que em Música o artista criador não entra em contacto direto 

com o público por meio da obra-de-arte, mas esta tem que ser realizada por 

um individuo intermediario: o Intérprete. Já sob o ponto-de-vista social isso 

é um defeito enorme, porquê desnatura o fenômeno social da Arte, 

obscurecendo a cultura da Humanidade pelos seus genios criadores, 

desencaminhando a admiração pública que se desloca, a maioria infinita das 

vezes, pra um terceiro individuo meramente ocasional. O mal inda não seria 

enorme si o Intérprete fosse apenas o intérprete, isto é, se limitasse a um 

papel subalterno e virtuosissimo de revelador, de explicador da obra-de-arte. 

Mas é fenômeno por todos constatado que, em 99 casos sobre 100, o 

Intérprete em vez de ser virtuoso prefere ser virtuose. Trabalhado pela 

concorrencia e emulação, o Intérprete criou a noção horrenda da 
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Virtuosidade, isto é, daquela habilidade temeraria e formidavel que, 

ultrapassando as possibilidades gerais humanas, se torna um fenômeno 

espantoso, despertador das más curiosidades humanas e dos seus instintos 

detestaveis. É pela Virtuosidade que o Intérprete, de sagrado S. João Batista 

revelador e precursor dos genios criadores, como devia ser, se torna em 

maravilha atraentissima e dramatica em si mesma, tanto como a Mulher 

Barbada, das feiras, e o malabarista, dos circos. Não é o individualismo de 

qualquer interpretação que ataco nesta nota. Esse individualismo é fatal, e 

cada um de nós sentirá sempre ao seu jeito, tal quadro ou tal poesia. O que se 

ataca no Intérprete é o lado Virtuose,o lado malabaristico, que desvaloriza a 

obra-de-arte, faz esquecer o genio criador e deseduca o público. Tanto mais 

que, facilitados pela habilidade natural da voz, dos dedos (o grande Virtuose 

independe quasi tanto do trabalho, como ter olhos verdes…), o Intérprete tal 

como o conhecemos agora, é um ser ignorantissimo só conhecendo da 

Musica… a interpretação. E agradar o público… O predominio do 

Intérprete, especialmente do cantor de teatro, é uma das pragas famosas da 

Música. E apesar dos protestos dos compositores, das reformas que 

pretenderam fazer, essa praga viverá depois de Metastasio, depois de Gluck 

e até sempre. Vá como curiosidade esta clausula a que Rossini se sujeitou no 

contrato para a fabricação do "Barbeiro de Sevilha": O maestro Rossini se 

obriga a adaptar a sua partitura á voz dos cantores; fazendo nela quando 

preciso todas as modificações necessárias tanto para uma execução boa da 

música como para as conveniencias e exigencias dos srs. cantores”! 

(ANDRADE, [1929] 1933, p. 114-115).32 

O capítulo que comporta esta nota é o nono, dedicado à música do Classicismo do 

século XVIII. Vale ressaltar que nesta edição do CHM encontraremos, ancorado às margens 

das páginas, termos que procuram dar evidência ao que se trata no parágrafo. É justamente no 

último parágrafo da página 113 que aparece em sua margem o seguinte termo: “A 

Virtuosidade”. MA destaca aqui sobre a contribuição da virtuosidade instrumental e vocal 

para o processo de transformação do melodrama neste período. Neste parágrafo MA diz que 

países como a Itália, Russia e Espanha são responsáveis pela “virtuosidade musical”, mas 

precisamente a “[…] virtuosidade que faz do virtuose uma vida que pertence pro mundo dos 

aplaudidores dos concêrtos e não mais um elemento de função nacional” (ANDRADE, [1929] 

1933, p. 113-114). Este enunciado traz em si duas “verdades” que MA tentou estabelecer 

durante sua trajetória de vida como militante e acadêmico nos movimentos artísticos 

brasileiros, em particular, nos movimentos musicais: a primeira, que diz respeito à função 

social da música e que comporta num dado momento a questão do nacionalismo; a segunda, 

que se desdobra sobre a questão do virtuosismo e que guarda, de certa forma, uma estreita 

relação com a primeira. O efeito de sentido proporcionado pelo enunciado de MA é de 

                                                            
32 Esta citação foi transcrita tal como está no livro. Iremos observar nela várias transgressões às normas cultas da 

língua portuguesa.  
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oposição, isto é, a busca de fama e glória pelo instrumentista virtuose é vista como uma 

barreira para uma “verdadeira” função social da música. Lembremos que a composição do 

CHM se dá nos finais da década de 1920, quando MA estava sob efeito do discurso 

nacionalista, advindo da SAM22. Mesmo tendo vivido e militado fortemente no movimento 

modernista brasileiro, MA pertenceu a FD que via a modernização das artes no Brasil em 

simbiose com a questão nacional. Lembremos que um ano antes da publicação do CHM, MA 

já havia publicado o EMB, livro de base para geração de muitos músicos da corrente 

nacionalista brasileira. Para Coli (1998), o EMB de 1928 é um marco na direção do 

nacionalismo: 

Manifesto-programa, nascido na mesma época de Macunaíma, ele 

representa um testemunho capital da inflexão definitivamente nacionalista, 

tomada pela nossa modernidade. Como tornar "verdadeiramente" brasileiras 

as composições de nossos músicos? Mário de Andrade não quer um 

tropicalismo de pacotilha: quer a consolidação de um "espírito de raça", de 

um inconsciente artístico intersubjetivo, coletivo. Seiva brasílica, episteme 

de nossas criações, Volksgeist33 determinante da criação (COLI, 1998, p. 17, 

grifo nosso). 

Sobre este duplo processo de modernização-nacionalização, Coli ainda comenta: 

As obras devem inserir-se na bela continuidade nacional, que emergia 

historicamente pouco a pouco, embora sem conhecimento de si. Observemos 

portanto a dupla postura: uma contemporânea, que manda ser nacional. 

Outra histórica, projetando no passado a consciência nacional obtida no 

presente. Esta consciência possui um método curioso. As formas 

internacionais da arte são produto de um saber perfeitamente dominado. 

Enxertadas no meio brasileiro ainda incipiente, insuficiente, elas tornam-se 

irregulares, pois a plena maestria dos processos se perdeu. Como, de todos 

os modos, elas acabam sendo produzidas, é preciso contar com as falhas e os 

paliativos dos processos em exílio (COLI, 1998, p. 17). 

Mas voltemos à citação das páginas 114 e 115 do CHM. Logo em seu início, MA 

discursa sobre a “necessidade” do intérprete na arte musical. Para ele, esta “necessidade” 

coloca a música num grau de “inferioridade” em relação às artes “imoveis e a literatura”, 

“porquê desnatura o fenômeno social da Arte, obscurecendo a cultura da Humanidade pelos 

seus genios criadores, desencaminhando a admiração pública que se desloca, a maioria 

                                                            
33 Volksgeist traduz-se, de modo geral, como “espírito do povo”. Também pode ser traduzido como “espírito 

nacional” (ABBAGNANO, 2007, p. 414). 
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infinita das vezes, pra um terceiro individuo meramente ocasional” (ANDRADE, [1929] 

1933, p. 114).  

Ao chamar o executante-intérprete como um “individuo meramente ocasional” e 

imputar-lhe, ao mesmo tempo, a responsabilidade pela “inferioridade” da arte musical, MA, 

na função de um dos atores secundários da cena musical, isto é, na posição de sujeito-crítico, 

resgata os antigos “jogos de poder” que se estabelecera não só entre os atores principais da 

cena musical – compositores e executantes-intérpretes, bem como entre estes e os atores 

secundários – críticos, filósofos e educadores, no percurso da história da música. 

MA “advoga” a favor de um papel “subalterno” para o executante-intérprete: o “[…] 

de revelador, de explicador da obra-de-arte”. Ao se utilizar do adjetivo “virtuosíssimo” para 

qualificar esta “subalternidade”, MA, através de um aparente elogio, mostra-nos mais do que 

sua visão sobre o papel deste ator na cena musical, nos revela de qual “posição-sujeito” ele 

elabora seu discurso sobre a arte da execução-interpretação musical.  

E é a partir dessa “posição-sujeito”, ou seja, de um sujeito que vê a prática de 

execução-interpretação musical como algo muito maior do que a mera atividade de tocar um 

instrumento musical, que MA vai teorizar sobre a virtuosidade e propor, ao longo desta nota, 

uma diferenciação entre os termos “virtuoso” e “virtuose”. Diferenciação que, mais do que o 

estabelecimento de conceitos, pretende erigir uma “vontade de verdade” sobre a arte da 

execução-interpretação musical e, além disso, busca, também, “disciplinar” a atividade desse 

ator da cena musical. Ser “virtuoso”, na concepção marioandradina, é exercer a subalternidade 

proposta, é respeitar uma hierarquia na arte musical, na qual a tarefa do executante-intérprete 

não deve obscurecer a do compositor. Ser “virtuose”, por sua vez, é ser “[…] despertador das 

más curiosidades humanas e dos seus instintos detestaveis”. Para além de uma adjetivação 

negativa, este enunciado dispara efeitos de sentido em relação à atividade do executante-

intérprete, tais como: ser virtuose é ser individualista, egoísta, é atrair para si e não para obra 

musical toda a atenção do público, daí prestar um desserviço à arte musical.  

A questão do “individualismo” do artista, que guarda estreita relação com o discurso 

sobre o virtuosismo, fará parte das reflexões sobre artes e artistas tratadas por MA, cujos 

enunciados movem sentidos, tais como os de perdas e danos tanto para a arte em si quanto 

para sua função social. Em “O artista e o artesão”, MA, ao falar sobre a atualidade então 

vigente, disse que 

há uma incongruência bem sutil em nosso tempo. Na história das artes, 

estamos num período que muito parece ter pesquisado e que, no entanto, é 

dos mais afirmativos, dos mais vaidosos, dos menos humildes diante da obra 
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de arte. Há, por certo, em todos os artistas contemporâneos, uma 

desesperada, uma desapoderada vontade de acertar. Mas a inflação do 

individualismo, a inflação da estética experimental, a inflação do 

psicologismo, desnortearam o verdadeiro objeto da arte. Hoje, o objeto da 

arte não é mais a obra de arte, mas o artista. E não poderá haver maior 

engano (ANDRADE, [1938] [ebook] 2012, grifos nossos). 

Da mesma forma, na conferência literária Romantismo musical, de 1941, ao falar da 

consciência profissional da arte, ele assim comentou:  

a diferença me parece de raiz, como consciência profissional da arte. Nesta 

inflação do homem indivíduo, em que o carro passa adiante dos bois, em que 

a personalidade do artista passa adiante da funcionalidade da obra, há uma 

perversa mas essencial dessocialização da arte da música (ANDRADE, 

[1941] [ebook] 2012, grifos nossos). 

Esses dois escritos, que cobrem o final da década de 1930 e início da década de 

1940, revelam muito bem o que acabamos de afirmar. Ambas as expressões, a “inflação do 

individualismo” e a “inflação do homem indivíduo”, estão associadas a um modus de olhar a 

arte, ou seja, visa-se o artista ao invés da obra de arte. Por este prisma, a arte perderia, então, 

uma importante “funcionalidade” que, para MA, é a de socialização.  

Se há uma reflexão mais amadurecida sobre o individualismo do artista nesses 

escritos de quase uma década posterior ao CHM, neste, entretanto, já encontraremos presentes 

enunciados que, mesmo em sua dispersão, anunciam a posição-sujeito de MA em relação a 

esta questão. Como dissemos, as questões entre individualismo e virtuosismo são estreitas, 

ambos os discursos se entrelaçam. Observemos que, na nota em análise, MA diz que “[…] o 

Intérprete criou a noção horrenda da Virtuosidade […]” e que “é pela Virtuosidade que o 

Intérprete, de sagrado S. João Batista revelador e precursor dos genios criadores, como devia 

ser, se torna em maravilha atraentissima e dramatica em si mesma, tanto como a Mulher 

Barbada, das feiras, e o malabarista, dos circos”, pois, conclui ele, “[…] é o lado Virtuose, o 

lado malabaristico, que desvaloriza a obra-de-arte, faz esquecer o genio criador e deseduca o 

público” ([1929] 1933, p. 114). A “Mulher Barbada”, por sua qualidade funambulesca e os 

“malabaristas”, por suas habilidades excepcionais, independem de quaisquer outros conteúdos 

para serem atrações, são esses atributos que o individualizam, garantem o espetáculo, atraem 

a audiência e dão garantia de lucro ao empresário circense. Portanto, ao comparar o intérprete, 

não qualquer intérprete, mas aquele que busca a virtuosidade, com essas figuras do mundo 

dos circos, MA vai impregnar as palavras “virtuosidade” e “virtuose” com os sentidos 

inerentes aos espetáculos circenses. 
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No fio discursivo da construção de “verdades” sobre a atividade do intérprete e de 

significação dos termos virtuoso e virtuose, há um outro aspecto importante que merece ser 

destacado aqui: o discurso sobre o virtuosismo será atravessado pelo discurso cristão-católico. 

Ao dizer que “[…] o Intérprete, de sagrado S. João Batista revelador e precursor dos genios 

criadores, como devia ser […]” (ANDRADE, [1929] 1933, p. 114, grifo nosso), ele alude à 

passagem bíblica que trata da figura de S. João Batista, que, a despeito de sua importância e 

proezas, era apenas um profeta e não o próprio messias. Os termos “revelador” e “precursor” 

são marcas identitárias da FD cristã que, juntas à evocação da figura de S. João Batista, 

realizam o resgate dessa memória e provocam efeitos de sentido na relação entre os principais 

atores da cena musical. Portanto, há, neste sentido, uma leitura possível: que o intérprete é 

importante, mas o compositor é o “messias” da arte musical. Esta “leitura”, por sua vez, 

resgata os históricos “jogos de poder” entre compositores e intérpretes que se estabeleceram 

ao longo da história da música.  

Todo esse saber e toda essa vontade de verdade sobre o ato de execução-

interpretação musical revelam um desejo e/ou tentativa de disciplinar a atividade musical 

dentro da sociedade e, nesse sentido, não há aqui nenhuma novidade, pois assim já o fizera a 

civilização da antiguidade grega em seus primórdios. Se não há novidade no que aqui é dito, 

como diria Foucault, há um novo no “acontecimento de sua volta” ([1970] 2006, p. 24). A 

observação dos efeitos da música sobre os seres humanos levaram os filósofos gregos a 

construção de saberes sobre esta arte e, consequentemente, de ações de controle desses efeitos 

através da educação. A música era, portanto, muito mais do que uma atividade diletante, ela 

era usada como dispositivo no processo docilização dos corpos que serviriam ao estado 

grego
34

. Ao ver a música como uma importante função social, MA, imerso numa FD que tem 

em seu cerne a emergência do nacionalismo, objetiva, através de sua prática discursiva sobre 

música e, em particular, com seus “jogos de verdade” sobre o virtuosismo, disciplinar a 

atividade dos sujeitos responsáveis pela arte da execução-interpretação musical, porém numa 

perspectiva específica de elaboração de uma identidade musical brasileira. Parafraseando 

Foucault, podemos então afirmar que a prática discursiva de MA sobre o virtuosismo na 

música se configura como um “discurso batalha e não discurso reflexo” (2011b, p. 221), é, 

                                                            
34 Em Vigiar e Punir, Foucault, ao falar sobre os “esquemas de docilidade” que despertaram interesse durante o 

século XVIII, afirmou que esta não foi “[…] a primeira vez, certamente, que o corpo é objeto de 

investimentos tão imperiosos e urgentes; em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes 

muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações” ([1975] 2004, p. 118). Para Foucault, 

“É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” 

([1975] 2004, p. 118). 
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nas relações de poder e saber que envolvem as atividades e funções da música, “não apenas 

um superfície de inscrição, mas um operador” (2011b, p. 221). 

Se, no CHM, a construção de “verdades” sobre o papel do executante-intérprete e sua 

relação com a arte musical englobou a teorização sobre a virtuosidade, em “O artista e o 

artesão”, de 1938, MA retoma essa teorização ao realizar uma imersão reflexiva sobre a 

relação do artista com a obra de arte e, mais especificamente, sobre o processo técnico que 

envolve o “ato” artístico que dá concretude à obra de arte. 

Antes de adentrarmos sobre os detalhes desse retorno, faz-se importante explicitar 

que, neste texto, MA levanta a seguinte tese: “[…] todo o artista tem de ser ao mesmo tempo 

artesão” (ANDRADE, [ebook] 2012), apresentando-a da seguinte forma: 

Afirmemos, sem discutir por enquanto, que todo o artista tem de ser ao 

mesmo tempo artesão. Isso me parece incontestável e, na realidade, se 

perscrutamos a existência de qualquer grande pintor, escultor, desenhista ou 

músico, encontramos sempre, por detrás do artista, o artesão (ANDRADE, 

[1938] [ebook] 2012). 

Esta tese é proposta em contraponto ao mito do inatismo inerente ao artista, isto é, 

que este deve trazer em si o “dom”, o “talento” para o “fazer” artístico. A memória desse mito 

é resgatada por MA através do enunciado de abertura dessa aula inaugural: “… Que a arte na 

realidade não se aprende” ([1938] [ebook] 2012, grifo do autor). Estas reticências, que se 

adjungem à sentença, são muito mais do que um sinal de pontuação, participa como um 

elemento que intensifica ainda mais o resgate deste mito.  

Entretanto, mesmo que uma parte significativa de nossa sociedade admita ou assuma 

este mito como uma “verdade”, MA vai nos lembrar que o artista necessita manusear as 

diversas matérias primas de que se servem as artes para dar forma e materialização de suas 

ideias e que, neste sentido, o ofício do artista se assemelha ao do artesão. Para ele, “o som em 

suas múltiplas maneiras de se manifestar, a cor, a pedra, o lápis, o papel, a tela, a espátula, são 

o material de arte que o ensinamento facilita muito a pôr em ação” (ANDRADE, [1938] 

[ebook] 2012). Portanto, MA coloca o artesanato no plano das coisas “ensináveis” nas artes, 

advertindo-nos de que “[…] não se deverá entender por artesanato o que se entende mais 

geralmente por técnica. O artesanato é uma parte da técnica da arte, a mais desprezada 

infelizmente, mas a técnica da arte não se resume no artesanato” (ANDRADE, [1938] [ebook] 

2012).  

Em sua propositura teórico-didática, MA ([1938] [ebook] 2012) elenca mais dois 

outros componentes que, em conjunto com o artesanato, os chamou de manifestações ou 
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etapas da “técnica de fazer obras de arte”: a “solução pessoal do artista”, que comporia a parte 

da técnica do fazer artístico, por ele entendida como “[…] a objetivação, a concretização de 

uma verdade interior do artista” e que “[…] obedece a segredos, caprichos e imperativos do 

ser subjetivo, em tudo o que ele é, como indivíduo e como ser social” ([1938] [ebook] 2012); 

e a virtuosidade, como “[…] o conhecimento e prática das diversas técnicas históricas da arte 

– enfim, o conhecimento da técnica tradicional” ([1938] [ebook] 2012).  

Concebida dessa forma e associada ao artista criador, a virtuosidade fará parte, junto 

com o artesanato, das coisas ensináveis nas artes, portanto, passível dos efeitos que a 

transmissão de conhecimentos pode proporcionar. Para Santos, é justamente o aspecto 

didático-pedagógico que tornam o artesanato e a virtuosidade “[…] muito importantes 

socialmente, coletivamente legitimando as escolas, os conservatórios, as academias, o ensino 

das artes enfim” (2004, p. 227).  

Poderíamos então inferir que este texto de 1938 moveu novos sentidos para o termo 

virtuosidade? Observemos que ao introduzir a virtuosidade como manifestação da técnica do 

fazer artístico MA o fez dizendo: “outra manifestação da técnica é a virtuosidade, digamos 

assim, na falta de palavra específica” ([1938] [ebook] 2012). Ora, mais significativo do que a 

incerteza expressa no ato de nomeação de um novo conceito é o fato de ele utilizar o termo 

virtuosidade, que em escritos anteriores já houvera proposto uma definição, para definir o 

conceito que então forjara, o que provocou, de certa forma, um novo movimento na matriz de 

sentidos deste termo. Se no CHM, de 1929, o conceito de virtuosidade fora, na maioria das 

vezes, por ele ligado diretamente à atividade do executante-intérprete, no “Artista e o 

artesão”, de 1938, ele o associou ao artista que produz a obra de arte. No CHM, ele o 

considerou como uma “noção horrenda” criada pelo intérprete (ANDRADE, [1929] 1933, p. 

114), enquanto que, no “Artista e o artesão”, o alçou o plano da técnica inerente ao fazer 

artístico.  

Acompanhemos, um pouco mais, essa construção teórica de MA. Por sua exposição 

teríamos, então, dois planos no nível de execução técnica: o artesanato, que se liga 

diretamente ao conhecimento dos materiais e das formas e modos de manuseá-los; e a 

virtuosidade, que exige o conhecimento e prática da “técnica tradicional”, esta, entendida por 

ele, como um  

[…] aspecto da técnica, que é, por exemplo, conhecer como os assírios, os 

gregos, Miguel Anjo ou Rodin resolveram a reprodução do cabelo na pedra 

ou no mármore; que é conhecer a distribuição das luzes e das sombras, dos 

tons frios e tons quentes, ou a maneira diversa de pincelar de um Rafael, de 
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um Duerer, de um Greco ou de um Cézanne; que é ainda conhecer a 

evolução histórica da cadência de dominante desde os primeiros tonalistas 

até os nossos dias […] (ANDRADE, [1938] [ebook] 2012). 

Após esta explanação, MA tece algumas explicações sobre o que, agora, entende por 

virtuosidade: inicialmente ele diz que “[…] este aspecto da técnica a que chamei de 

“virtuosidade” é também ensinável e muito útil. Não me parece imprescindível, porém, e, 

como toda virtuosidade, apresenta grandes perigos”. Porém, logo adiante, ele afirma que “a 

técnica tradicional, a virtuosidade técnica, o conhecimento abalizado de como historicamente 

as épocas e os artistas resolveram os seus problemas de artefazer, é de grande utilidade para o 

artista”. Contudo, após uma anedota sobre a necessidade do “talento” para compor “poemas 

sublimes”, ele conclui dizendo que devemos compreender que existe “[…] a necessidade 

imprescindível do artesanato e a desnecessidade imediata da virtuosidade” ([1938] [ebook] 

2012, grifos nossos). Evidencia-se, nesses ditos, um jogo de contradições, isto é, a 

virtuosidade, agora concebida por MA como uma das técnicas do fazer artístico, ora lhe 

parece “muito útil”, ora “não lhe parece imprescindível”, ora ele a entende como “de grande 

utilidade para o artista”, ora ele a enxerga como “desnecessária”. Num primeiro gesto de 

leitura, essas contradições podem provocar efeitos de sentidos ambivalentes em relação à 

virtuosidade, como se esta contivesse em si tal potência. Contudo, há aqui uma operação 

complexa da memória discursiva que, ao resgatar os pré-construídos, resgata, também, 

sentidos outrora estabelecidos e, concomitantemente, provoca novos efeitos de sentido. 

A respeito do discurso marioandradino sobre a virtuosidade, exposto no texto “O 

artista e o artesão”, poderíamos então perguntar: quais seriam os pré-construídos que são 

retomados por MA ao enunciar a virtuosidade como técnica do fazer artístico?  

O primeiro deles, e o mais evidente, relaciona-se com as “habilidades pessoais” do 

artista. No CHM, MA fala que o intérprete virtuose “[…] independe quasi tanto do trabalho, 

como ter olhos verdes…”, isto é, tem sua ação facilitada pela “habilidade natural da voz, dos 

dedos” ([1929] 1933, p. 114). Em “O artista e o artesão”, ele resgata esse pré-construído ao 

enunciar que pela virtuosidade o artista pode se tornar “[…] uma vítima de suas próprias 

habilidades […]”(ANDRADE, [1938] [ebook] 2012). E para reforçar ainda mais o 

acionamento dessa memória, ele complementa o enunciado afirmando que, ao lançar mão das 

habilidades pessoais, este artista é  

[…] um “virtuose” na pior significação da palavra, isto é, um indivíduo que 

nem siquer chega ao princípio estético, sempre respeitável, da arte pela arte, 

mas que se compraz em meros malabarismos de habilidade pessoais, 
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entregue à sensualidade do aplauso ignaro (ANDRADE, [1938] [ebook] 

2012, grifos nossos). 

Ao enunciar: “um ‘virtuose’ na pior significação da palavra”, MA retoma a memória 

da distinção que realizara no CHM, de 1929, entre “virtuoso” e “virtuose”, momento em que 

tentou mover para o primeiro termo os sentidos “mais nobres”, e tratou de mover os sentidos 

mais “perversos” para o segundo termo. Contudo, esta empreitada não foi levada adiante, 

pois, como bem anotou Paulo Santos, MA, “[…] nos seus escritos, usa os dois termos 

indiscriminadamente, às vezes em um mesmo texto, embora nunca deixando o leitor em 

dúvida” (SANTOS, 2004, p. 225), isto é, em dúvida quanto aos aspectos “positivos” ou 

“negativos” da virtuosidade. Aliás, foi sob essa ótica e com diversos exemplos colhidos de 

vários momentos da literatura marioandradina, que Santos (2004), em seu capítulo “O músico 

virtuoso”, teceu sua análise.  

Destaquemos, também, o fato de MA não somente usar os termos “habilidades 

pessoais”, mas antecipar os mesmos pela palavra “malabarismos”, que, por sua vez, promove 

o resgate da associação, outrora realizada no CHM, das habilidades do virtuose com as dos 

artistas circenses. Isto move os sentidos pré-construídos no CHM sobre o intérprete, como 

excentricidade funambulesca, para o artista em geral, no texto “O artista e o artesão”. No 

CHM ([1929] 1933), MA sustentou que o intérprete, ao atuar numa perspectiva de espetáculo 

circense, leva a obra musical a um estado de desvalorização, coloca o compositor no 

olvidamento e, tudo isto, promoverá a deseducação do público. Em “O artista e o artesão”, 

esses pré-construídos ressurgem quando MA enuncia que o artista virtuose “[…] se compraz 

em meros malabarismos de habilidade pessoais”, artista, portanto, que “[…] nem siquer chega 

ao princípio estético, sempre respeitável, da arte pela arte” e que se entrega “à sensualidade do 

aplauso ignaro” (ANDRADE, [1938] [ebook] 2012). 

“Deseducação do público” e “aplauso ignaro” são termos que propriamente revelam 

o MA como sujeito-educador e, como tal, vê no virtuose, tanto no CHM como em “O artista e 

o artesão”, um sujeito que não contribui para a elevação cultural da plateia. Atentemos, ainda 

mais, para o fato destes textos estarem separados no tempo por quase uma década. Porém, em 

“O artista e o artesão” não se trata de uma retomada pura e simples dessa questão, mas do 

registro de uma preocupação, que se fez crescente durante a trajetória marioandradina: MA 

fez parte de uma FD que vê a arte como uma importante função social e esta “função social”, 

em seu tempo, atrelava-se à construção de um nacionalismo brasileiro, através do qual surge 

toda uma discursividade em torno da atuação do artista. Conforme Jardim, após a adesão de 
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MA ao movimento modernista, MA posicionou-se de forma a determinar “[…] a reorientação 

do movimento na direção do nacionalismo. […]” (2005, p. 12). Nesta mesma fase, 

complementa Jardim, “[…] amadureceu em Mário de Andrade a convicção de que a arte 

possui um significado coletivo e de que era preciso alertar para os males do individualismo e 

do formalismo” (2005, p. 12). 

Como nos lembra Coli (1998), MA demonstrava “horror ao gênio” e, 

complementando essa afirmativa, Coli afirma que  

[…] este traço sacrifical da personalidade de Mário de Andrade se estende a 

todos os artistas na fase histórica onde a brasilidade necessita ser construída. 

Os titãs individuais deveriam surgir depois deste trabalho feito – agora, eles 

apenas o atrapalhariam nacional e coletivamente com suas bizarrices 

individuais (1998, p. 18, grifos nossos). 

Observemos que Coli não se refere simplesmente ao individualismo do artista 

enquanto uma “característica” ou “marca” pessoal. Neste sentido, o próprio MA tratou de 

dirimir possíveis equívocos interpretativos, quando disse: “Não é o individualismo de 

qualquer interpretação que ataco nesta nota [do CHM]. Esse individualismo é fatal, e cada um 

de nós sentirá sempre ao seu jeito, tal quadro ou tal poesia” ([1929] 1933, p. 114). Coli, ao 

usar expressões como “titãs individuais” e “bizarrices individuais”, nos traz à memória o 

discurso marioandradino que vê na ação do “virtuose” um mero espetáculo circence, um 

empecilho ao desenvolvimento da arte musical em si e enquanto função social.  

Como podemos perceber, há nos ditos de MA um alinhamento da questão do 

virtuosismo com o do individualismo, o que poderia nos levar a uma compreensão de que 

esses termos compartilhariam sentidos e significados. E foi a evidência deste alinhamento que 

levou Travassos, no capítulo “Virtuosismo” de seu livro Os mandarins milagrosos, a registrar 

a aparente ambivalência de MA quanto aos virtuoses dizendo: 

À primeira vista, parece que Mário de Andrade era ambivalente ao ponto de 

ora censurar os virtuoses, ora deixar-se levar pela admiração. Como crítico 

de música em jornais e revistas, empregou várias vezes a palavra virtuose 

para louvar as qualidades de um artista.1 Em outras ocasiões, reforçou a 

conotação depreciativa da palavra. Costumava comparar desempenhos de 

vários intérpretes – sobretudo pianistas – e sugeriu uma distinção entre a 

figura louvável do virtuoso e a figura daninha do virtuose. Na verdade, 

projetou sobre o fenômeno a ambivalência para com o individualismo, 

identificando no virtuose uma de suas faces negativas e salvaguardando, por 

conseguinte, a face positiva encarnada no virtuoso (TRAVASSOS, 1997, p. 

64-65, grifo nosso). 
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O individualismo exacerbado é, portanto, um dos pré-construídos que foi retomado 

por MA e que decorre de certa forma do primeiro que aqui relatamos, o das habilidades 

pessoais. Na lógica marioandradina, através do “lado malabarístico”, o intérprete atrai para si 

toda a atenção, e na busca incessante por atenção, o intérprete procurará “agradar o público” 

cada vez mais, fazendo com que o espetáculo seja sua própria pessoa ao invés da “obra de 

arte”, levando, por conseguinte, quase ao total obscurantismo o “gênio criador” da obra de 

arte posta em cena. Essa “construção” de MA, encontrada no CHM, de 1929, volta à cena em 

“O artista e o artesão”, de 1938. Neste último, ele vai dizer que “o artista prescinde das leis 

técnicas, não em benefício da obra de arte, mas de si mesmo” ([1938] [ebook] 2012), 

portanto, tal atitude, diz ele, mesmo que não seja prejudicial para o artista, o é para “obra de 

arte”. Observemos, então, que esse pré-construído, quando da elaboração teórica sobre o 

virtuosismo na música e que estava relacionado, em particular, às atividades dos executantes-

intérpretes, ressurge quando da elaboração teórica sobre a virtuosidade como técnica do fazer 

artístico, o que provocará efeitos de sentido numa dimensão muito mais ampla: se antes era 

específico ao mundo da música, agora se generaliza a todo artista atuante em quaisquer 

manifestações artísticas. E os diversos exemplos que encontramos nesse texto de MA sobre 

esta questão nos confirmam o que acabamos de dizer, pois eles fazem referências à pintura, à 

escultura e à arquitetura. 

Em meados da década de 1930, assistiremos mais uma mudança que irá marcar a 

trajetória de MA. Como já dissemos, sua ida para o Departamento de Cultura da Cidade de 

São Paulo, no ano de 1935, será o início de uma terceira etapa, caracterizada por uma atuação 

junto ao poder político. Neste mesmo ano, a turma de formandos do CDMSP o escolhe como 

paraninfo, e, para esta cerimônia, MA escreve um discurso intitulado “Cultura Musical”. Este 

discurso, de natureza complexa, foi urdido principalmente por linhas confessionais e linhas 

críticas. Oneyda Alvarenga considerou “[…] ‘Cultura musical’ uma das ocasiões em que o 

poeta publicamente prestou contas das suas atividades de escritor, como, depois, na 

conferência ‘O movimento modernista’, já nos anos 40” (ALVARENGA apud SANTOS, 

2004, p. 159). 

Curiosa esta postura de MA… Ela nos provoca algumas inquietações. O exame de si 

mesmo que ele faz através desse discurso poderia ser apenas um desabafo, mas, vindo de um 

sujeito que ocupa naquele determinado momento uma posição privilegiada, produz 

irremediavelmente efeitos de sentido diversos.  

Interessante notar que o ato confessional tem suas raízes na tradição cristã, mais 

precisamente na tradição católica. Aliás, a confissão tem uma estreita ligação com a questão 
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do exame de si mesmo, como nos lembra Foucault ao dizer que “[…] a Contra-Reforma se 

dedica, em todos os países católicos, a acelerar o ritmo da confissão anual. Porque tenta impor 

regras meticulosas de exame de si mesmo” (1985, p. 23). A filiação católica de MA foi muitas 

vezes demonstrada tanto por ele mesmo como por vários autores, tais como nesta passagem, 

na qual ele relata suas aulas de estética musical com o professor Mário Pilo:  

Mário Pilo era o deus das nossas aulas, e nós íamos recebendo, da boca do 

nosso mestre, citações e citações desse pouco importante italiano. (…) Nisto 

chegou o momento de estudarmos o Belo. Ah, nesses bons tempos eu tinia 

de ardores católicos, e só esperava esse ponto para sustentar a existência de 

Deus, como a Beleza perfeita. Foi um Deus nos acuda. (…)" (Mario de 

Andrade, "Rezas do Diabo", O Estado de S. Paulo, 5 fev. 1939) 

(ANDRADE apud TONI, 1995, p. XXVIII, grifo nosso). 

E, nesta outra, em que José Maria Neves diz: “Depois de mostrar-se [MA] amante apaixonado 

do idioma português e de declarar-se católico convicto, o que o afasta do princípio de 

banimento da fé, do amor à pátria e do respeito às tradições […]” (NEVES, 1981, p. 41, grifo 

nosso). 

Em “Cultura Musical”, esta filiação de MA ao catolicismo se manifesta, diretamente, 

no momento em que ele diz – “[…] baixei ao purgatório […]”, e, também, quando aproxima 

seu tom confidencial à apologia contra a riqueza. Apologia que é tão comum à tradição cristã, 

a qual não se cansa de nos lembrar dos perigos da fortuna material, e que tem no seguinte 

enunciado bíblico sua mais forte materialização: “é mais fácil passar o camelo pelo fundo de 

uma agulha do que entrar o rico no Reino de Deus"
35

. Nessa trilha, MA diz: 

[…] eu era um milionário detestável, que acumulava e esperdiçava as suas 

riquezas e imolava frio as visagens do mundo, para conforto do seu próprio 

ser. Não rico de dinheiro, mas afortunado duma fartura vaidosa de ilusões e 

defesas pessoais. Minhas cóleras de crítico, minhas violências jornalísticas, 

minhas peleias literárias, minhas dores de amor e revoltas contra a vida 

ambiente, em que fui tão sincero, hoje me parecem fantasmagorias gostosas 

em que pus em prática uma encantada satisfação de viver. E já agora, com 

um sentimento menos teórico da vida porque apalpei sua quotidianidade 

mais de perto, eu só posso, não me perdoar, porém me compadecer do que 

fui, lembrando a escuridão da minha total ignorância: eu não sabia! ([1965] 

1975, p. 236, grifos nossos). 

                                                            
35 Marcos 10:25. Disponível em: http://www.bibliacatolica.com.br/01/48/10.php#.US3ayzC9zoI. Acesso em: 

27/02/2013. 
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Ao dizer “milionário detestável”, MA coloca-se como sujeito cristão que vê a riqueza 

não só como um “pecado”, mas principalmente como um grande empecilho para se alcançar 

“o reino dos céus”, pois, conforme o discurso religioso cristão, a riqueza leva o homem a 

viver egoisticamente, incapaz de enxergar o outro, e mesmo enxergando-o não é capaz de 

uma ação verdadeiramente altruística. Mas não só a riqueza… A vaidade, outra “fraqueza 

humana” tão anunciada na Bíblia, soma-se à riqueza deste dizer marioandradino – 

“afortunado duma fartura vaidosa de ilusões”. MA resgata, portanto, a memória do trecho 

bíblico católico de Eclesiastes: “Mas, quando me pus a considerar todas as obras de minhas 

mãos e o trabalho ao qual me tinha dado para fazê-las, eis: tudo é vaidade e vento que passa; 

não há nada de proveitoso debaixo do sol”
36

. Tudo isso leva MA a um sentimento de 

desconforto que não lhe permite perdoar-se e que o leva ao “inferno”, aqui materializado 

simbolicamente pela “escuridão”. Portanto, MA sente-se um pecador cujos “pecados” só 

poderão ser redimidos pela confissão, e assim o fez publicamente através dessa “Oração de 

Paraninfo”. 

Mas seria isso apenas um momento de confissão, apenas um momento de prestação 

de contas? Este sujeito que confessa, que presta contas, apenas cumpre seu ritual de fé em 

busca de sua própria salvação? Ou teria aqui um algo mais que nos escapa?  

Ao enunciar: “eu não sabia!”, MA faz emergir, principalmente pelo uso do tom 

exclamativo, o não-dito: “agora eu sei!”. E este saber provoca-lhe, neste instante, um 

desconforto que se evidencia através do enunciado subsequente: “Agora, tendes à vossa frente 

um órfão” (ANDRADE, [1965] 1975, p. 236). Desconforto que é inerente ao próprio 

movimento do saber, pois, como nos lembra Foucault,  

de que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse apenas a aquisição 

dos conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto quanto possível, o 

descaminho daquele que conhece? Existem momentos na vida onde a 

questão de saber se se pode pensar diferentemente do que se pensa, e 

perceber diferentemente do que se vê, é indispensável para continuar a olhar 

ou a refletir (1984, p. 13). 

Por conseguinte, poderíamos indagar se esse “desconforto” na realidade não 

significaria um certo descaminho que lhe torna sujeito de resistência. Resistência ao que está 

posto na sociedade onde atuara, resistência aos processos de educação que se estabilizara 

                                                            
36 Eclesiastes 2:11. Disponível em: http://www.bibliacatolica.com.br/01/25/2.php#.US3aYzC9zoI. Acesso em: 

27/02/2013. 
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através de uma prática que se anunciava tão egoísta, na qual a música, de arte, era 

transmudada em mercadoria a serviço apenas da cobiça financeira. Uma música, enfim, sem 

nenhuma “função social”. 

É a partir dessa exclamação que MA busca atrair a audiência para o que vem a 

seguir. Deste ponto em diante, seu discurso muda de um tom confessional para um tom 

crítico. Não uma crítica qualquer, mas uma crítica de quem detém um saber que lhe foi 

conferido pela experiência. Não uma experiência qualquer, e sim uma experiência adquirida 

pela posição de sujeito-professor e do sujeito-militante intelectual que ocupara até então. Mas 

acima de tudo, uma crítica que se objetiva não somente pelo desejo de partilhar o que se sabe, 

mas que se quer resistência, se quer estratégia.  

E qual é o alvo da crítica de MA? Analisemos os enunciados seguintes que pouco a 

pouco vão revelar o que, pela “voz” de MA, será transformado em “objeto” de seu discurso.  

MA inicia sua crítica dizendo: 

Talvez estejais ainda lembrados da armadilha com que quase todos os anos 

inicio os meus cursos de História da Música... A pergunta que faço sobre o 

que os meus alunos vieram estudar no Conservatório, todos respondem, um 

que veio estudar piano, outro canto, outro violino. Há catorze anos faço tal 

pergunta. Não tive até hoje um só aluno que me respondesse ter vindo 

estudar música! ([1965] 1975, p. 237). 

Essas palavras provocam alguns efeitos de sentido – Teríamos aqui apenas uma 

simples oposição: aprendizagem de instrumentos musicais versus aprendizagem de música? 

Ou, poderíamos inquirir se aprender um instrumento musical ou canto é aprender música? Ou 

ainda, se aprender música é aprender um instrumento musical ou canto? Dito de outra forma, 

estaríamos tomando a parte pelo todo ou o todo pela parte?  

Poderíamos ainda indagar: Seria possível aprender música sem que se adquira um 

mínimo de habilidade de um dos instrumentos musicais ou do canto? Ou, reformulando, seria 

possível aprender música única e exclusivamente pela razão ou pela atividade intelectual? 

Sem querer entrar nas minúcias desse debate, que já se configura desde eras remotas como 

dois pontos de vista, ou melhor, como duas FDs, perceberemos que no enunciado de MA há 

um detalhe que se mostra significativo. Nele, esta oposição não se mostra de forma genérica, 

como acabamos de expor, mas há algo de específico: a aprendizagem do piano, do canto e do 

violino em oposição à aprendizagem da música.  

Seria esta escolha só um acaso se não fosse a estreita ligação que guardam o canto, o 

violino e o piano com o fenômeno do virtuosismo na música. O canto, que em séculos 
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anteriores envolveu-se com o virtuosismo, principalmente no gênero operístico; o violino e o 

piano, que no século XIX tem seus enredos imbricados com a cultura do virtuosismo na 

música instrumental, especialmente através de seus dois maiores protagonistas – Paganini e 

Liszt.  

Estes fatos históricos foram demasiadamente significativos ao ponto de serem 

inscritos na memória social, aqui compreendida pelo “o que ainda é vivo na consciência do 

grupo para o indivíduo e para a comunidade" (HALBWACHS apud DAVALLON, 2007, p. 

25, grifo do autor). A era marioandradina herdara a forte tradição musical do romantismo do 

século XIX. A música, a prática de música e os instrumentos musicais que se transformaram 

em ícones dessa era não eram apenas uma lembrança, estavam vivos, eram coetâneos ao 

momento da fala de MA, pertenciam ao cotidiano da sociedade em que atuara. Daí a força de 

sua memória, pois,  

[…] lembrar um acontecimento ou um saber não é forçosamente mobilizar e 

fazer jogar uma memória social. Há necessidade de que o acontecimento 

lembrado reencontre sua vivacidade; e sobretudo, é preciso que ele seja 

reconstruído a partir de dados e de noções comuns aos diferentes membros 

da comunidade social (DAVALLON, 2007, p. 25).  

Falar do canto, do violino e do piano, na era marioandradina, é muito mais do que 

falar em instrumentos específicos, é fazer o resgate da memória das questões do virtuosismo 

na música colocando-as na pauta das discussões. E assim o fez MA.  

Mas seu discurso sobre a virtuosidade não é apenas uma memória, não é um mero 

resgate. Por ele, nele e através dele, MA subjetiva-se e ressignifica-se. E este MA subjetivado 

e ressignificado vai estabelecer resistências à prática musical resultante de uma ideologia 

moldada pela crença no virtuosismo como objetivo estético para arte musical.  

O que acabamos de dizer encontrará respaldo na primeira referência direta e explícita 

à questão do virtuosismo que encontramos no texto em análise: 

Si [sic] os alunos vêm ao Conservatório com o único fim de estudar piano ou 

violino, se o ideal dessa juventude não passa duma confusão e também duma 

vaidade que sacrifica os valores nobres da arte pela esperança dum aplauso 

público: a culpa é dessa mocidade frágil? Não é. Não sois vós os culpados, 

mas vossos pais, vossos professores e os poderes públicos. O vosso engano 

proveio duma incultura muito mais escancarada e profunda, em que a 

confusão moral entre música e virtuosidade, está na própria base 

(ANDRADE, [1965] 1975, p. 237). 
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Neste dizer não há apenas um resgate da memória, há principalmente um discurso 

que se objetiva como resistência a uma prática musical que se estabeleceu como uma 

ideologia estética de uma época, mais precisamente, do século XIX, que teimava em perdurar. 

O virtuosismo é colocado por MA como uma “confusão moral” de base: a “juventude”, 

conforme ele, não busca “os valores nobres da arte”, busca o “aplauso público”, o que é, na 

concepção marioandradina, só “vaidade”. Elizabeth Travassos nos lembra que MA 

“freqüentemente, deslizou dos argumentos técnicos e estéticos para o terreno moral, 

censurando as manifestações de egoísmo, cobiça e exibicionismo no universo da música de 

concerto” (1997, p. 74). E não é difícil achar argumentos dessa natureza ao longo deste e de 

outros escritos de MA. Contudo, podemos alinhar o termo “moral”, de que fala Travassos, a 

um dos significados que se atribui ao termo, qual seja, “[…] atinente à conduta e, portanto, 

suscetível de avaliação moral, especialmente de avaliação moral positiva” (ABBAGNANO, 

2007, p. 795).  

Tanto Travassos (1997) quanto Santos (2004) registraram a coexistência em MA de 

sentimentos positivos e negativos em relação à virtuosidade e ataram a esta simultaneidade de 

sentimentos a tentativa teórica marioandradina de realizar uma distinção entre os termos 

“virtuoso” e “virtuose”, atribuindo um enfoque “positivo”, ao primeiro termo, e “negativo”, 

ao segundo. Santos ainda comentou que, apesar desta tentativa de distinção terminológica, o 

próprio MA fez uso dos dois termos “indiscriminadamente, às vezes em um mesmo texto 

embora nunca deixando o leitor em dúvida” (2004, p. 225). Entretanto, para nós, por trás 

desta aparente ambivalência reside toda uma estratégia discursiva marioandradina. 

A crítica ao virtuosismo, conforme Travassos (1997, p. 66), já se fizera presente nos 

escritos sobre música de Schumman e Liszt no século XIX. Nós, também, já havíamos 

comentado sobre a preocupação dos filósofos na Grécia Antiga sobre os prodígios na 

execução instrumental. Portanto, o discurso sobre o virtuosismo, que atravessara a história 

humana, será retomado por MA. Dito de outra forma, ao retomar as questões sobre o 

virtuosismo na música, MA o coloca na “ordem do discurso”. Há, portanto, uma vontade de 

saber sobre essa questão, mas também há, principalmente, uma vontade de verdade.  

Se por trás da aparente ambivalência de opiniões de MA sobre o virtuosismo não 

podemos observar uma proibição explícita ao mesmo, podemos entrever no seu discurso sobre 

o virtuosismo, veiculado pelos diversos meios que estiveram a sua disposição – jornais, 

periódicos, livros, falas públicas, etc. e em suas ações como educador e administrador, nas 

diversas instituições em que se fez presente, várias tentativas de regular tanto a prática como a 

ação do virtuosismo na esfera musical brasileira. Portanto, o resgate realizado por MA sobre 



4 O virtuosismo nos escritos sobre música de Mário de Andrade: um olhar discursivo 151 

as questões que envolvem a virtuosidade não se deu na simples forma de um estudo e/ou 

reflexão histórica, tratou-se, de fato, de uma operação mais complexa, na qual uma série de 

dispositivos foi acionada ao mesmo tempo em que toda uma estratégia discursiva foi 

desenvolvida. 

Retomando a questão dos argumentos morais de MA sobre a busca do virtuosismo na 

música como objetivo maior, percebemos que, na “Oração de Paraninfo”, eles foram dirigidos 

estrategicamente às várias instâncias da sociedade paulista de então. Dos pais à sociedade, 

passando pelos professores e instituições, o discurso de MA não poupou ninguém. Aos pais 

ele indagou: 

Qual o pai que desejou tornar o filho um músico completo? Talvez nenhum. 

Qual o pai que desejou ver o filho um pianista ou cantor célebre? Talvez 

todos Nós não andamos à procura da vida, e por isso a vida nos surpreende e 

assalta a cada esquina. Nós andamos apenas suspirando pela glória. A glória 

é uma palavra curta em nosso espírito, e significa apenas aplauso e dinheiro. 

Nós nem queremos ser gloriosos, nós desejamos ser apenas célebres 

(ANDRADE, [1965] 1975, p. 237-238). 

As palavras célebre, glória e glorioso, utilizadas por MA produzem efeitos de sentido 

que se podem ligar ao fenômeno do virtuosismo. Ao buscarmos os significados dessas 

palavras no Houaiss (2009), observamos que "glória tem como primeira definição: “fama que 

uma pessoa obtém por feitos heroicos, grandes obras ou por suas extraordinárias qualidades”. 

Esses significados são comumente atribuídos aos músicos virtuoses(os), ou seja, as 

“extraordinárias qualidades” são exigidas do executante-intérprete de alto nível e a “fama”, 

normalmente obtida por quem é virtuose(o), o individualiza, ao atrair toda a atenção para 

quem a detém. Contudo, no mesmo dicionário, outros significados nos são oferecidos: 

“grandeza, honra”, os quais podem ser facilmente atribuídos a quem possui na escala das 

virtudes humanas “valores mais nobres”. O Houaiss (2009) nos oferece primeiramente para a 

palavra “glorioso” os seguintes significados: “coberto de glória; célebre, vencedor”, que se 

podem atribuir facilmente aos virtuoses(os). Porém, “digno de louvor; ilustre, notável” são 

outros significados atribuídos também a esta palavra. Daí, ao dizer: “glória é uma palavra 

curta em nosso espírito” e “nós nem queremos ser gloriosos”, MA nos move entre os 

significados destas palavras e pelos efeitos de sentido que elas provocam. Não é à toa que ele 

enunciou um pouco antes sobre a juventude que “[…] sacrifica os valores nobres da arte pela 

esperança dum aplauso público […]” (ANDRADE, [1965] 1975, p. 237, grifo nosso). E quais 

seriam esses “valores nobres da arte”?  
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Para MA a música deve ter sempre uma “função social” e nunca servir unicamente 

ao egoísmo do artista, isto é, à sua individualidade. Em muitos dos seus escritos emerge esta 

ideia, como, por exemplo, na PHM, onde expressa sua crítica à “[…] virtuosidade que faz do 

virtuose uma vida que pertence ao mundo dos aplaudidores dos concertos e não mais um 

elemento de função social” (ANDRADE, [1942] 1977, p. 120).  

A função social da música se dá não só pela ação dos músicos, mas, principalmente 

pelo reconhecimento e valorização desta função por uma determinada sociedade. A partir 

deste entendimento é que MA endereça uma crítica à sociedade, acusando-a de entregar-se à 

busca da virtuosidade em detrimento dos “valores mais nobres da arte”, ao afirmar que  

campeia em toda parte, nos lares como nos jornais, nas sociedades artísticas 

como nas escolas, no povaréu das ruas como no povinho dos concertos, na 

política como na politicagem, a mais completa ignorância da cultura 

musical, e em vez de buscarem na música as elevações estéticas e sociais da 

arte, só buscam a sensualidade dum malabarismo virtuosístico (ANDRADE, 

[1965] 1975, p. 240). 

Ao dizer “malabarismo virtuosístico” MA resgata alguns ditos dos filósofos gregos 

em relação à prática de música. Lembremos que tais “malabarismos” se referem ao 

exibicionismo de extremas habilidades na execução instrumental, o que não era bem visto por 

Aristóteles que recomendou aos estudantes a abstenção “de participar das competições de 

caráter profissional e das maravilhosas exibições de virtuosismo hoje incluídas em tais 

competições, e que passaram das competições para a educação” (1985, p. 280).  

O fascínio que o virtuosismo exerce sobre a sociedade é patente, uma vez que vemos 

emergir de tempos em tempos enunciados que tentam de certa forma disciplinar a prática do 

virtuosismo na música. Se há um discurso de resistência em relação à sua prática é porque 

existe um discurso que o valoriza. Discursos que são empreendidos por sujeitos distintos, 

resultantes de FDs distintas. Gregolin nos lembra que “para Foucault, o fato de haver uma 

‘disciplinarização’, de ter sido necessário desenvolver mecanismos de controle e de vigilância 

contínuos demonstra que os sujeitos lutam” (2006, p. 136). Nesse sentido, os distintos 

discursos sobre o virtuosismo na música nos revelam que este fenômeno é muito mais do que 

uma prática. Na realidade, o virtuosismo se transforma num objeto através do qual os sujeitos 

desenvolvem saberes, constroem “verdades” e estabelecem jogos de poder. Foi assim no 

período aristotélico, foi assim no Romantismo do século XIX, foi assim na era 

marioandradina. 
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Retomando a análise da “Oração de Paraninfo”, observamos que a crítica 

marioandradina assume um tom ainda mais “duro” ao ser dirigida aos professores, aos 

conservatórios (instituições responsáveis pelo ensino de música) e ao sistema de educação, 

acusando-os de possuírem interesses unicamente pecuniários. Crítica que se pode encerrar no 

seguinte enunciado: “Não se ensina música no Brasil, vende-se virtuosidade” (ANDRADE, 

[1965] 1975, p. 238).  

Esta crítica se dirige não só ao CDMSP, reduto de MA desde sua formação, mas aos 

conservatórios brasileiros como um todo. MA diz que “a maioria dos conservatórios se 

comercializa […]”, pois, apesar de “[…] serem eles institutos em que o ensino se sistematiza, 

se moraliza por assim dizer […]” e que deveriam “[…] estatuir um ensino mais legítimo de 

música, […] eles nascem atormentados pelo seu próprio destino, que os torna indestinados 

num país onde todos pedem tocadores e ninguém pede música ([1965] 1975, p. 238, grifos do 

autor). 

Pelo exposto, podemos inferir que o ensino nos conservatórios brasileiros 

estruturava-se em função de uma fórmula que tinha por objetivo formar instrumentistas de 

exímias habilidades e que fossem capazes de reproduzir o virtuosismo herdado dos séculos 

anteriores. Contudo, esta prática educacional não se dá sem resistência por parte dos sujeitos 

que buscam na música “valores mais nobres” e uma função social. Esta resistência se expressa 

no seguinte enunciado de MA: 

Mas se esta casa [CDMSP] não se fez como órgão seletivo, é uma verdadeira 

idiosincrasia [sic] patusca, exigir-se dos nossos alunos, serem todos bichos 

ensinados de exceção (ANDRADE, [1965] 1975, p. 239, grifo nosso). 

O enunciado “serem todos bichos ensinados de exceção” não só é uma revelação do 

que acabamos de dizer sobre o objetivo educacional dessa instituição, mas também uma 

memória do que foi o objetivo no ensino da música sempre que a questão do virtuosismo se 

fez presente. Memória que é eco de ditos como o do filósofo Aristóteles quando recomendava 

aos estudantes a abstinência 

[…] de participar das competições de caráter profissional e das maravilhosas 

exibições de virtuosismo hoje incluídas em tais competições, e que passaram 

das competições para a educação; eles devem, praticar a música por nós 

prescrita até o ponto em que estejam aptos a deleitar-se com as melodias e 

ritmos mais belos, e não como mero atrativo comum a qualquer espécie de 

música, como acontece até com alguns animais e com a massa dos escravos 

e das crianças (ARISTÓTELES, 1985, p. 280, grifo nosso). 
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As expressões “Bichos ensinados” e “alguns animais”, associadas ao virtuosismo e 

enunciadas por sujeitos que detém o saber e possuem reconhecido poder dentro de suas 

respectivas sociedades, provocam efeitos de sentido que vão certamente contribuir para 

formar e/ou dividir opiniões sobre qual a real função e destino da arte musical e qual o papel 

do virtuosismo nesse contexto.  
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Não gostaria de que aquilo que pude escrever ou 

dizer apareça como trazendo em si uma pretensão 

à totalidade. Não quero universalizar o que digo: 

e, inversamente, o que não digo, não o recuso, não 

o tenho forçosamente como não essencial. Meu 

trabalho está entre pedras de espera e pontos de 

suspensão. Gostaria de abrir um canteiro, tentar, e 

se eu falhar, recomeçar de outro modo. […]. O 

que digo deve ser considerado como proposições, 

"ofertas de jogo", às quais aqueles a quem isso 

possa interessar estão convidados a participar 

[…]. 

(FOUCAULT, 2006d, p. 336) 

om vistas ao fechamento de nosso trabalho de pesquisa, retomamos as 

palavras de Booth, Colomb e Williams: “[…] a pesquisa oferece o prazer 

de resolver um enigma, a satisfação de descobrir algo novo, algo que 

ninguém mais conhece, contribuindo, no final, para o enriquecimento do conhecimento 

humano” (2005, p. 3). A despeito do árduo caminho a percorrer por quem se decide ser 

pesquisador em nosso Brasil, há, sim, podemos afirmar, ao final dessa trajetória, prazer e 

satisfação. A despeito da agonia muitas vezes experimentada, há o êxtase da descoberta. Se 

houve uma curiosidade inicial, incitada quase que por acaso durante a leitura do texto de MA 

intitulado “Cultura Musical (Oração de Paraninfo)”, de 1935, no qual nos deparamos com o 

enunciado: “Não se ensina música no Brasil, vende-se virtuosidade” (ANDRADE, [1965] 

1975, p. 238), o processo de pesquisa que empreendemos permitiu-nos compreender como a 

questão do virtuosismo na música se constituiu como um objeto de discurso nos ditos e 

escritos sobre música de MA. Para tanto, a AD de linha francesa, com base nas categorias de 

análise de Michel Foucault, um de seus principais teóricos, foi ferramenta de talha e costura 

analíticas.  

Uma vez tomado como objeto de nossa pesquisa, não a prática per se do virtuosismo 

na música, mas o discurso que lhe veio anexo, suscitou-nos, in limine, a vontade de saber se 

havia nos registros históricos sobre a música ocidental a presença de uma discursividade sobre 

 C
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o mesmo. Vontade que foi pouco a pouco sendo saciada através da leitura de importantes 

livros sobre a história da música ocidental de autores como Grout e Palisca (2001), Candé 

(CANDÉ, 2001a; 2001b), Massin e Massin (1997), que, por sua vez, nos levaram à leitura de 

textos sobre música de Platão e Aristóteles. Em todos estes livros e textos pudemos detectar 

não só a presença de registros sobre o fenômeno da virtuosidade, mas a construção, muitas 

vezes dispersa, de uma discursividade sobre a mesma. Discursividade que, a despeito de sua 

dispersão, atravessa a história e se faz presente nos mais antigos registros históricos sobre a 

prática de música que o homem tem ao seu dispor e que remontam à Antiguidade Grega. 

Entrementes, essa mesma vontade de saber foi a que também nos levou a percorrer os textos 

sobre história da música e, em especial, sobre a história da música brasileira, de autores 

brasileiros tais como Renato Almeida (1942), Luiz Heitor (1956), Vasco Mariz (2000), além 

do próprio MA, no intuito de pesquisar sobre a possível presença de uma discursividade sobre 

o virtuosismo.  

Se o conjunto de conceitos da AD, tais como “sujeito”, “posição-sujeito”, “formação 

discursiva”, “verdade”, ”jogos de verdade”, “vontade de verdade”, “poder-saber”, 

“dispositivo”, “resistência” e “estratégia”, possibilitou-nos um olhar diferenciado sobre o 

nosso objeto de estudo, o mais importante foi, sem dúvidas, a possibilidade de elaborarmos, 

com base nesse mesmo conjunto de conceitos, uma interpretação da prática discursiva 

marioandradina sobre o virtuosismo na música que se encontrava materializada nos seus ditos 

e escritos sobre música e que foram reunidos no conjunto de suas “Obras completas”. 

Interpretação que resultou de nossa busca por respostas à questão inicial de nossa pesquisa, 

que tinha por desígnio compreender as relações que poderiam ser estabelecidas entre a 

discursividade marioandradina sobre o virtuosismo e sua militância nos movimentos 

modernistas e nacionalistas brasileiros. 

À luz das teorias da AD, pudemos observar que os enunciados de MA sobre o 

virtuosismo na música tinham algo mais do que revelava a sua superfície de inscrição. A 

visão de que MA ora via o virtuosismo como algo positivo ora como algo negativo, ora o via 

como algo desejável ora como algo a ser duramente combatido, transmutou-se no decorrer de 

nossa pesquisa, pois pudemos ver que o conjunto de seus enunciados sobre esta questão 

formou um discurso que atuou como um operador de resistência à cultura de caráter europeia 

que dominava o cenário musical brasileiro de então. Resistência que resultou de suas posições 

como sujeito dentro do movimento nacionalista-modernista brasileiro do início do século XX 

e que construiu estrategicamente a cultura musical genuinamente brasileira. Estratégia que se 

evidenciou pela inclusão, muitas vezes explícita, da questão do virtuosismo em obras 
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elaboradas ao longo de dois terços de sua vida laboral como docente, pesquisador e escritor, 

tais como o CHM, que tinha um caráter eminentemente didático, e os EMB e AMB que 

continham registros de elementos musicais marcadamente brasileiros e que se objetivavam 

como uma espécie de “manual” para os compositores e executantes-intérpretes que 

almejassem conhecer e compreender os elementos característicos da música com uma 

identidade nacional brasileira e que servissem de parâmetros para suas atividades criativas. 

Portanto, os discursos de MA sobre o virtuosismo se constituíram em “jogos de verdade” 

cujos efeitos de sentido se fizeram sentir na formação dos músicos brasileiros, que durante 

muito tempo, até mesmo por muitos anos após sua morte em 1945, tomaram o discurso 

marioandradino como referência, seja para aceitá-lo, expandi-lo, transformá-lo e até mesmo 

refutá-lo, mas jamais ignorá-lo.  

As iluminações teóricas da AD também nos possibilitou a compreensão de que os 

movimentos nacionalista e modernista brasileiros, que se imbricaram em certo momento de 

sua trajetória, foram muito mais do que modismos ou elaborações estéticas. Foram formas de 

lutas a uma hegemonia de arte e, principalmente, de dominância cultural. Dentre tantos outros 

discursos que se estabeleceram na trajetória formativa destes movimentos, demos destaque ao 

que se construiu sobre o virtuosismo dada sua incidência de forma mais contundente sobre a 

prática de música de forma geral e mais especificamente sobre a prática dos executantes-

intérpretes que possuem por missão dar “vida” à música, isto é, fazer soar as obras de 

compositores e arranjadores. Logo pudemos perceber as relações de poder que se 

estabeleceram entre os sujeitos envolvidos nesse processo que resultavam não só de suas 

posições assumidas em uma determinada sociedade, mas, principalmente, dos saberes 

inerentes a cada uma de suas atividades. Assim, os sujeitos compositores, executantes-

intérpretes, críticos-musicais, educadores-musicais, construíram suas “verdades” sobre a 

música e sobre a arte. Verdades que, ao mesmo tempo em que os definiam como sujeitos, 

formavam as tramas de seus discursos, os quais, por sua vez, serviram como operador na rede 

das relações de poder. Por conseguinte, pudemos verificar neste processo como o poder e 

saber amalgamaram-se numa cíclica sucessão de causa e efeito, ou seja, o poder gerou saber e 

este outorgou poder.  

As ações advindas das diversas posições-sujeito assumidas por MA em sua trajetória 

profissional pôde nos dar uma prova contundente da relação recíproca entre poder e saber. 

Dada sua posição, tanto como professor quanto como diretor do CDMSP e, posteriormente, 

como diretor do Departamento de Cultura da Cidade de São Paulo, ele teve acesso a muitas 

informações sobre música – partituras, gravações em áudio, livros e inúmeros periódicos 
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sobre música e arte, muitos dos quais eram importados, produzidos principalmente na Europa. 

Fato que, em sua época, era de raríssima oportunidade, poderíamos dizer que se configurava 

até num privilégio. O saber que ele construiu sobre música, arte e literatura resultou de 

inúmeras horas de leitura e pesquisas de material, sob um criterioso método de registro e 

fichamento. Certamente, todo esse saber o colocou em evidência como intelectual e o 

alavancou para posições de destaque no cenário musical, literário e cultural de São Paulo, 

inicialmente, e do Rio de Janeiro, a partir da década de 1930 e por fim, o fez ser reconhecido 

em todo Brasil. O enredo de MA com o poder, e aqui nos atemos ao sentido mais amplo do 

termo, foi muito além de suas relações com os seus alunos, que perdurou por quase toda sua 

vida laboral como professor e pedagogo tanto no CDMSP quanto no INM, e muito além de 

sua posição como diretor do Departamento de Cultura da Cidade de São Paulo, o levou a 

liderar os movimentos nacionalista e modernista brasileiros. Essas posições de poder, se 

resultaram do saber que o mesmo adquiriu, foram, por sua vez, estímulos para produção de 

novos saberes sobre música, arte e cultura de um modo geral. Foram como mola 

impulsionadora para a busca que empreendeu pelas “raízes”, características e “essências” 

genuínas da música e da arte produzidas em solo brasileiro. Todo esse conhecimento e todo 

esse saber formam o esteio sobre o qual MA produziu suas “vontades de verdade” sobre a 

música e a arte brasileiras. “Verdades” com as quais operou, a partir das diversas posições que 

assumiu, no processo de construção de uma identidade nacional brasileira e com as quais 

influenciou gerações e gerações de músicos, e por que não dizer, de artistas e intelectuais 

brasileiros. Como bem assinalou Luciano Santos, o “‘abrasileiramento do brasileiro’, [foi] um 

dos principais lemas do intelectual Mário de Andrade” (2005, p. 208). 

O discurso como paraninfo – “Cultura Musical”, de 1935, para a turma de formandos 

do CDMSP, e a aula inaugural – “O artista e o artesão”, de 1938, dos cursos de Filosofia e 

História da Arte, do Instituto de Artes, da Universidade do Distrito Federal, são exemplos da 

atuação do intelectual MA. São dois momentos significativos nos quais ele enfrentou tête-à-

tête o público e através dos quais pudemos observar a relação do intelectual com o exercício 

de poder. Exercício este que se estabelece não só a partir de uma posição institucional, mas 

que decorre de um respeito tácito alcançado pelo saber adquirido. Saber que representa, e aqui 

tomo por empréstimo as palavras de Paulo Santos, “a inquietação intelectual de Mário de 

Andrade e suas reflexões sobre a Arte” e que resulta de sua “intensa participação na vida 

cultural brasileira”. Inquietação, conclui Paulo Santos, que “têm um caráter eminentemente 

funcional, vinculadas a situações práticas e precisas, embora mantenham uma sólida base 

teórica” (2004, p. 14). 
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Podemos afirmar que MA se enquadra na figura do “intelectual específico” de que 

fala Foucault em seu texto, de 1976, intitulado “A função política do intelectual”. Para 

Foucault,  

o intelectual decorre de uma tripla especificidade: a especificidade de sua 

posição de classe […]; a especificidade de suas condições de vida e de 

trabalho, ligadas à sua condição de intelectual (seu domínio de pesquisa, 

[…], as exigências econômicas ou políticas às quais ele se submete ou contra 

as quais ele se revolta, em uma universidade, […]); por fim, a especificidade 

da política de verdade em nossas sociedades (2011a, p. 217). 

Se se pode observar como a relação poder-saber atravessa as mais diversas instâncias 

de nossa sociedade, pode-se observar, também, como esta relação atravessa o sujeito em sua 

singularidade. Para nós, a observação dos sujeitos-Mário nos deu uma clara dimensão do 

envolvimento de um intelectual com os ideais de sua época. MA viveu numa era na qual as 

questões da nacionalidade e da modernidade se faziam presentes de modo contundente. Se sua 

busca pela compreensão de seu tempo o impulsionou na busca do saber, o saber adquirido o 

proporcionou um claro e forte envolvimento com o poder em todos os níveis. Portanto, 

ambos, poder e saber, o impulsionaram na ação construtiva de “verdades” do que deveria ser 

“moderno” e do que deveria ser “brasileiro”. Em síntese, podemos afirmar que o intelectual 

MA foi o sujeito resultante da matriz modernismo/nacionalismo e que sua ação política como 

intelectual marcou de forma indelével a cultura brasileira. 

Sem pretendermos levantar por ora outras teses, podemos dizer que nosso trabalho, 

que através das contribuições da AD nos permitiu lançar um olhar discursivo sobre as 

questões do virtuosismo materializadas por MA em seus escritos sobre música, perspectiva-se 

a outras investigações em diversos campos do conhecimento humano onde a música se faz 

presente. O virtuosismo na execução musical é um fenômeno ainda vivo em nossa sociedade e 

o discurso que se produz a partir dele alcança os mais variados setores sociais, influenciando 

não só o mercado da arte musical, mas, principalmente, a prática de música em nosso meio, 

com consequentes reflexos na forma como a arte musical é pensada e ensinada. 

Portanto, caso a nossa pesquisa traga um novo olhar sobre a música com vista a 

compreendê-la como uma arte que se modela entre práticas e discursos e que ao mesmo 

tempo desperte outros olhares discursivos não só sobre a música, mas, também, em outras 

artes e práticas sociais, compreendemos ter alcançado um objetivo ainda maior. 

Enfim, se pudéssemos resumir as inúmeras contribuições que a AD nos proporcionou 

em uma brevíssima reflexão, diríamos que, através dela, pudemos compreender que as 
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práticas humanas estão imbricadas com os discursos que lhes são inerentes, sendo a 

observação de ambos uma forma de nos aproximarmos da essência humana. 

 



REFERÊNCIAS




Referências 163 

 

 

 

ABBAGNANO, Nicola.                        . Tradução de Benedetti, Ivone Castilho. 5. 

ed. São Paulo: Martins Fontes. 2007.  

ALMEIDA, Renato. História da música brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: F. Briguiet & 

Comp. 1942.  

ALVARENGA, Oneyda. Explicação. In: ANDRADE, Mário de. Ensaio sobre a música 

brasileira. 3. ed. São Paulo; Brasília: Martins; INL, 1972a. p. 7-8. 

ALVARENGA, Oneyda. Explicação. In: ANDRADE, Mário de. Ensaio sobre a música 

brasileira. 3. ed. São Paulo; Brasília: Martins; INL, 1972b. p. 155-161. 

ALVARENGA, Oneyda. Explicação inicial. In: ANDRADE, Mário de. Música, doce 

música. 2. ed. São Paulo; Brasília: Martins; INL, 1976. p. 9-10. 

ALVARENGA, Oneyda. Introdução. In: ANDRADE, Mário de. Música de feitiçaria no 

Brasil. 2. ed. Belo Horizonte; Brasília: Itatiaia; INL, Fundação Nacional Pró-Música, 1983. p. 

11-21. 

ANDRADE, Mário de. Obra imatura. 2. ed. São Paulo; Brasília: Martins; Instituto Nacional 

do Livro/MEC. 1972.  

ANDRADE, Mário de. Táxi e crônicas no Diário Nacional. Estabelecimento de texto, 

introdução e notas de Telê Porto Ancona Lopez. São Paulo: Duas Cidades; Secretaria da 

Cultura, Ciência e Tecnologia. 1976.  

ANDRADE, Mário de. Música e jornalismo: Diário de São Paulo. Pesquisa; 

estabelecimento de texto; introdução e notas por Paulo Castagna. São Paulo: Hucitec; Edusp. 

1993.  

ANDRADE, Mário de. O baile das quatro artes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. [ebook] 

2012.  

ANDRADE, Mário de. [1929]. Compêndio de história da música. 2. ed. São Paulo: Ir. 

Chiarato. 1933.  



Referências 164 

ANDRADE, Mário de. [1930]. Modinhas imperiais. Belo Horizonte: Itatiaia. 1980. (Obras 

completas; 19).  

ANDRADE, Mário de. [1938]. O artista e o artesão. In: ANDRADE, Mário de. O baile das 

quatro artes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, [ebook] 2012. 

ANDRADE, Mário de. [1939]. Namoros com a medicina. 3. ed. São Paulo; Brasília: 

Martins; INL. 1972. (Obras completas; 9 [1956]).  

ANDRADE, Mário de. [1941]. Romantismo musical. In: ANDRADE, Mário de. [1963]. O 

baile das quatro artes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, [ebook] 2012. 

ANDRADE, Mário de. [1942]. Pequena história da música. 8. ed. São Paulo: Martins. 

1977. (Obras completas; 8).  

ANDRADE, Mário de. [1959]. Danças dramáticas do Brasil. Alvarenga, Oneida. 2. ed. 

Belo Horizonte; Brasília: Itatiaia; INL, Fundação Pró-Memória, v.1. 1982. (Obras completas; 

18). 3 v. 

ANDRADE, Mário de. [1962]. Ensaio sôbre a música brasileira. 3. ed. São Paulo; Brasília: 

Martins; Instituto Nacional do Livro/MEC. 1972. (Obras completas; 6).  

ANDRADE, Mário de. [1963]. Música, doce música. 2. ed. São Paulo; Brasília: Martins; 

INL. 1976. (Obras completas; 7).  

ANDRADE, Mário de. [1963]. Música de Feitiçaria no Brasil. 2. ed. Belo Horizonte; 

Brasília: Itatiaia; INL, Fundação Nacional Pró-Música. 1983. (Obras completas; 13).  

ANDRADE, Mário de. [1965]. Aspectos da música brasileira. 2. ed. Brasília: Martins; 

Instituto Nacional do Livro. 1975. 247 p. (Obras completas; 11).  

ANTELO, Marcela. Psicanálise e música. Cógito. Salvador: Círculo Psicanalítico da Bahia, 

v.9, p. 91-93. 2008. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/cogito/v9/n9a20.pdf>. 

Acesso em: 05/12/2012. 

ARISTÓTELES. Política. Tradução, introdução e notas de Mário da Gama Kury. Brasília: 

Editora Universidade de Brasília. 1985.  

BACCOU, Robert. Introdução. In: Platão. A república. São Paulo: Difusão Européia do 

Livro, 1965. 



Referências 165 

BARAQUIN, Noëlla; LAFFITTE, Jacqueline. Dicionário universitário dos filósofos. 

Tradução de Brandão, Eduardo. São Paulo: Martins Fontes. 2007.  

BARBUY, Heloisa. O Brasil vai a Paris em 1889: um lugar na Exposição Universal. Anais 

do Museu Paulista: história e cultura material. São Paulo, v.4, n. 1, p. 211-261. 1996. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v4n1/a17v4n1.pdf>. Acesso em: 

15/02/2013. 

BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. A arte da pesquisa. 

Tradução de Henrique A. Rego. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes. 2005. (Ferramentas).  

BRITO, Mário da Silva. História do modernismo brasileiro. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, v.1: antecedentes da Semana de Arte Moderna. 1997.  

CANDÉ, Roland de. História Universal da Música. Tradução de Eduardo Brandão. São 

Paulo: Martins Fontes, v.1. 2001a.  

CANDÉ, Roland de. História Universal da Música. Tradução de Eduardo Brandão. São 

Paulo: Martins Fontes, v.2. 2001b.  

CARPEAUX, Otto Maria. Uma nova história da música. 2. ed. s. l.: EDIOURO. s. d.  

CASTAGNA, Paulo. De volta ao jornalismo musical. In: ANDRADE, Mário de. Música e 

jornalismo: Diário de São Paulo. São Paulo: Hucitec; Edusp, 1993. p. XV-XXI. 

CASTRO, Edgardo. Vocabulário de Foucault: um percurso pelos seus temas, conceitos e 

autores. Tradução de Xavier, Ingrid Müller. Belo Horizonte: Autêntica. 2009.  

CHARAUDEAU, Patrick; MAINGUENEAU, Dominique. Dicionário de análise do 

discurso. Tradução de Fabiana Komesu. 2. ed. São Paulo: Contexto. 2008.  

COLI, Jorge. Mário de Andrade: introdução ao pensamento musical. Revista do Instituto de 

Estudos Brasileiros. São Paulo: 12, p. 111-136, ago. 1972. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/69762>. Acesso em: 15/02/2014. 

COLI, Jorge. Música final: Mário de Andrade e sua coluna jornalística Mundo musical. 

Campinas, SP: UNICAMP. 1998.  



Referências 166 

CONTIER, Arnaldo Daraya. O nacional na música erudita brasileira: Mário de Andrade e a 

questão da identidade cultural. Fênix - Revista de História e Estudos Culturais. v.1, n. 1, 

out/nov/dez. 2004. Disponível em: 

<http://www.revistafenix.pro.br/pdf/Artigo%20Arnaldo%20Daraya%20Contier.pdf>. Acesso 

em: 29/08/2011. 

COURTINE, Jean-Jacques. [1981]. Análise do discurso político: o discurso comunista 

endereçado aos cristãos. Tradução de Cristina de Campos Velho Birck, et al. São Carlos - 

SP: EDUFSCAR. 2009.  

DAVALLON, Jean. A imagem, uma arte de memória? In: ACHARD, Pierre, et al. Papel da 

memória. 2. ed. Campinas, SP: Pontes, 2007. p. 23-37. 

DORIAN, Frederick. Historia de la ejecución musical: el arte de la interpretación musical 

desde el renacimiento hasta nuestros días. Tradução de Ramón Gonzáles-Arroyo. Madrid: 

Taurus. 1986.  

DOSSE, François. História do estruturalismo. Tradução de Álvaro Cabral. Bauru, SP: 

EDUSC, v.1. O campo do signo – 1945/1966. 2007. 2 v. 

DREYFUS, Hubert L.; RABINOW, Paul. Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para 

além do estruturalismo e da hermenêutica. Tradução de Vera Porto Carrero. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária. 1995.  

DUARTE, Paulo. Mário de Andrade por ele mesmo. 2. ed. São Paulo: Hucitec. 1985.  

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade, 2: o uso dos prazeres. Tradução de Maria 

Thereza da Costa Albuquerque. Revisão Técnica de José Augusto Guílhon Albuquerque. Rio 

de Janeiro: Graal. 1984.  

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade, I: a vontade de saber. Tradução de Maria 

Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 7. ed. Rio de Janeiro: Graal. 

1985.  

FOUCAULT, Michel. O sujeito e o poder. In: DREYFUS, Hubert L.; RABINOW, Paul. 

Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para além do estruturalismo e da 

hermenêutica. Tradução de Vera Porto Carrero. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. 

p. 231-249. 

FOUCAULT, Michel. 1977 – Poder e saber. In: Manoel Barros da Motta (Org.). Estratégia, 

poder-saber. Tradução de Vera Lucia Avellar Ribeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2006a. p. 223-240. (Ditos & Escritos; IV). 



Referências 167 

FOUCAULT, Michel. 1977 – Poderes e Estratégias. In: Manoel Barros da Motta (Org.). 

Estratégia, poder-saber. Tradução de Vera Lucia Avellar Ribeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2006b. p. 241-252. (Ditos & Escritos; IV). 

FOUCAULT, Michel. A ética do cuidado de si como prática da liberdade. In: Manoel Barros 

da Motta (Org.). Ética, sexualidade, política. Tradução de Elisa Monteiro; Inês Autran 

Dourado Barbosa. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006c. p. 264-287. (Ditos & 

Escritos; V). 

FOUCAULT, Michel. Estratégia, poder-saber. Manoel Barros da Motta (Org.). Tradução de 

Ribeiro, Vera Lucia Avellar. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2006d. (Ditos & 

Escritos; IV).  

FOUCAULT, Michel. Ética, sexualidade, política. Manoel Barros da Motta (Org.). 

Tradução de Elisa Monteiro; Inês Autran Dourado Barbosa. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária. 2006e. (Ditos & Escritos; V).  

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Organização e tradução de Roberto Machado. 

25. ed. Rio de Janeiro: Graal. 2008.  

FOUCAULT, Michel. 1976 – A função política do intelectual. In: Manoel Barros da Motta 

(Org.). Arte, epistemologia, filosofia e história da medicina. Tradução de Vera Lucia 

Avellar Ribeiro. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011a. p. 213-219. (Ditos & Escritos; 

VII). 

FOUCAULT, Michel. 1976 – O discurso não deve ser considerado como…. In: Manoel 

Barros da Motta (Org.). Arte, epistemologia, filosofia e história da medicina. Tradução de 

Vera Lucia Avellar Ribeiro. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011b. p. 220-221. (Ditos 

& Escritos; VII). 

FOUCAULT, Michel. Arte, epistemologia, filosofia e história da medicina. Manoel Barros 

da Motta (Org.). Tradução de Vera Lucia Avellar Ribeiro. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária. 2011c. (Ditos & Escritos; VII).  

FOUCAULT, Michel. [1966].                                                       

humanas. Tradução de Salma Tannus Muchail. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes. 1999.  

FOUCAULT, Michel. [1969]. A arqueologia do saber. Tradução de Luiz Felipe Baeta 

Neves. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2008.  

FOUCAULT, Michel. [1970]. A ordem do discurso. Tradução de Laura Fraga de Almeida 

Sampaio. 14. ed. São Paulo: Loyola. 2006.  



Referências 168 

FOUCAULT, Michel. [1975]. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. Tradução 

de Raquel Ramalhete. 29. ed. Petrópolis, RJ: Vozes. 2004.  

GADET, Françoise; HAK, Tony (Org.). Por uma análise automática do discurso: uma 

introdução à obra de Michel Pêcheux. Tradução de Bethania S. Mariani...[et al.]. 3. ed. 

Campinas - SP: Editora da UNICAMP. 1997. (Coleção Repertórios).  

GEERTZ, Clifford. A lnterpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC. 2008.  

GONÇALVES, Marcos Augusto. 1922: a semana que não terminou. Companhia das Letras 

(Edição Kindle). 2012.  

GREGOLIN, Maria do Rosário. Foucault e Pêcheux na análise do discurso: diálogos & 

duelos. 2. ed. São Carlos - SP: Claraluz. 2006.  

GROUT, Donald J.; PALISCA, Claude V. História da música ocidental. Tradução de Faria, 

Ana Luísa. 2. ed. Lisboa: Gradiva. 2001.  

HEITOR, Luiz. 150 anos de Música no Brasil (1800 - 1950). Rio de Janeiro: Livraria José 

Olympio. 1956. (Coleção Documentos Brasileiros; 87).  

HOUAISS, Antônio. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. In. Rio de Janeiro: 

Editora Objetiva. 2009.  

JARDIM, Eduardo. Mário de Andrade: a morte do poeta. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira. 2005.  

KERMAN, Joseph. Musicologia. São Paulo: Martins Fontes. 1987. (Coleção Opus 86).  

LOPEZ, Telê Porto Ancona. Cronologia geral da obra de Mário de Andrade publicada em 

volume. Revista do IEB. n. 7, p. 139-172. 1969. Disponível em: 

<http://143.107.31.231/Acervo_Imagens/Revista/REV007/Media/REV07-17.pdf>. Acesso 

em: 12/07/2012. 

LOPEZ, Telê Porto Ancona. O cronista Mário de Andrade. In: ANDRADE, Mário de. Táxi e 

crônicas no Diário Nacional. São Paulo: Duas Cidades; Secretaria da Cultura, Ciência e 

Tecnologia, 1976. p. 37-57. 



Referências 169 

LUCENA, Ivone Tavares de. Vozes que (re)montam o nordeste: uma trajetória histórico-

cultural. Língua, lingüística & literatura: revista do Departamento de Letras Clássicas e 

Vernáculas da Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa: Editora Universitária da 

UFPB, v.4, n. 1, p. 129-140, jan/dez. 2006.  

MACHADO, Roberto. Introdução: por uma genealogia do poder. In: FOUCAULT, Michel. 

Microfísica do poder. 25. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2008. p. VII - XXIII. 

MALDIDIER, Denise. A inquitação do discurso - (re)ler Michel Pêcheux hoje. Tradução 

de Eni P. Orlandi. Campinas: Pontes. 2003.  

MARIZ, Vasco. Três musicólogos brasileiros: Mário de Andrade, Renato Almeida, Luiz 

Heitor Correa de Azevedo. Rio de Janeiro; Brasília: Civilização Brasileira; INL. 1983. 

(Coleção Retratos do Brasil; 169).  

MARIZ, Vasco. História da música no Brasil. 5. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 2000.  

MASSIN, Jean; MASSIN, Brigitte. História da música ocidental. Tradução de Maria Teresa 

Resende Costa, et al. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1997.  

MELLO, Guilherme Theodoro Pereira de. A Musica no Brasil: desde os tempos coloniaes 

até o primeiro decenio da Republica. [Salvador] - BA: Typografia de S. Joaquim. 1908.  

MORAES, Marcos Antonio de (Org.). Correspondência Mário de Andrade & Manuel 

Bandeira. 2. ed. São Paulo: EDUSP/IEB. 2001. (Coleção Correspondência de Mário de 

Andrade; 1).  

MORILA, Ailton Pereira. Antes de começarem as aulas: polêmicas e discussões na criação do 

Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Per Musi. Belo Horizonte, n. 21, p. 90-96. 

2010. Disponível em: 

<http://www.musica.ufmg.br/permusi/port/numeros/21/num21_cap_10.pdf.pdf>. Acesso em: 

15/01/2013. 

NEVES, José Maria. Música contemporânea brasileira. São Paulo: Ricordi Brasileira. 

1981.  

ORLANDI, Eni P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 7. ed. Campinas, SP: 

Pontes. 2007.  

PACE, Eric. Carleton Sprague Smith, Scholar, Is Dead at 89. The New York Times. 21 de 

setembro. 1994. Disponível em: <http://www.nytimes.com/1994/09/21/obituaries/carleton-

sprague-smith-scholar-is-dead-at-89.html>. Acesso em: 01/11/2012. 



Referências 170 

PÊCHEUX, Michel. A análise de discurso: três épocas (1983). In: Gadet, Françoise; Hak, 

Tony (Org.). Por uma análise automática do discurso: uma introdução à obra de Michel 

Pêcheux. Tradução de Jonas de A. Romualdo. 3. ed. Campinas: Editora da UNICAMP, 

1997a. Cap. VII, p. 311-318. (Coleção Repertórios). 

PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Tradução de 

Eni Pulcinelli Orlandi [et al.]. 3. ed. Campinas, SP: UNICAMP. 1997b.  

PÊCHEUX, Michel. Papel da memória. In: ACHARD, Pierre, et al. Papel da memória. 

Tradução de José Horta Nunes. 2. ed. São Paulo: Pontes, 2007. p. 49-57. 

PIOVEZANI, Carlos; SARGENTINI, Vanice. Políticas do sentido, práticas da expressão e 

história do corpo. Uma apresentação da obra de Jean-Jacques Courtine ao leitor brasileiro. In: 

COURTINE, Jean-Jacques. Análise do discurso político: o discurso comunista endereçado 

aos cristãos. São Carlos - SP: EDUFSCAR, 2009. p. 7-20. 

PLATÃO. A república. Tradução de J. Guinsburg. São Paulo/Paris: Difusão Européia do 

Livro/Editions Garnier Frères, v.1. 1965. 2 v. 

POSSENTI, Sírio. Dez observações sobre a questão do sujeito. Linguagem em (dis)curso. 

Tubarão: Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem - UNISUL, v.3, n. Número 

Especial, p. 27-35. 2003. Disponível em: 

<http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Linguagem_Discurso/article/view/244/25

9>. Acesso em: 06/02/2013. 

POSSENTI, Sírio. Questões para analistas do discurso. São Paulo: Parábola. 2009. 

(Lingua[gem]; 32).  

PRADO, Décio de Almeida. Décio de Almeida Prado. In: LOPEZ, Telê Porto Ancona (Org.). 

Eu sou trezentos, eu sou trezentos e cincoenta: Mário de Andrade visto por seus 

contemporâneos. Kindle. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2013. 

REVEL, Judith. Dicionário Foucault. Tradução de Anderson Alexandre da Silva; Revisão 

técnica de Michel Jean Maurice Vincent. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2011.  

SAMSON, Jim. Virtuosity and the musical work: the transcendental studies of Liszt. 

Cambridge - UK: Cambridge. 2004.  

SANTOS, Luciano.                                                              . 

Ijuí: Editora Unijuí. 2005.  



Referências 171 

SANTOS, Paulo Sérgio Malheiros dos. Músico, doce músico. Belo Horizonte: Editora 

UFMG. 2004.  

SCHROEDER, Sílvia Cordeiro Nassif. O músico: desconstruindo mitos. Revista da ABEM. 

n. 10, p. 109-118, mar. 2004. Disponível em: 

<http://www.abemeducacaomusical.org.br/Masters/revista10/revista10_artigo13.pdf>. Acesso 

em: 11/08/2009. 

SYNDICAT DU COMITÉ FRANCO-BRÉSILIEN. Le Brésil en 1889: avec une carte de 

l'empire en chromolithographie. Paris: Libraire Charles Delagrave. 1889.  

TONI, Flávia Camargo. Um livro didático de Mário de Andrade. In. Introdução à estética 

musical. São Paulo: Hucitec, 1995. p. XXI - XXVIII. 

TRAVASSOS, Elizabeth. Os mandarins milagrosos: arte e etnografia em Mário de 

Andrade e Béla Bartók. Rio de Janeiro: FUNARTE; Jorge Zahar. 1997.  

VEYNE, Paul. Foucault: seu pensamento, sua pessoa. Tradução de Marcelo Jacques de 

Morais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2011.  

 

 

 

___________________________________________________ 

Considerações sobre as obras em formato digital 

 

As citações de livros digitais, no corpo do texto, seguem as seguintes regras: 

 

1) As obras em formato digital, edição “Kindle”, de propriedade da Amazon Books, 

seguem o conceito de “posição” para determinar a localização de uma palavra ou frase 

dentro do respectivo texto digital. Portanto, o “p” nas citações dentro do corpo do 

texto desta tese, indica a posição e não a página. Os softwares e os leitores digitais 

para este formato possuem recursos para que se faça a pesquisa do trecho citado a 

partir da “posição” indicada. 

 

2) As obras em formato digital, [ebook], não possuem numeração de página nem 

indicação de posição. Portanto, no corpo do texto desta tese, as citações diretas não 

trazem informações sobre a localização do trecho citado no respectivo texto digital. A 

pesquisa de qualquer palavra ou frase dentro do arquivo digital se dá pela utilização do 

“localizador” dos respectivos softwares que possibilitam a leitura desses arquivos.  
 

3) As obras em formato “pdf” seguem o padrão tradicional dos livros impressos. 

___________________________________________________ 

 

  



Referências 172 

Referências das imagens utilizadas na produção gráfica da capa e da página de início de 

cada capítulo 

 

Produção gráfica de Albergio Diniz 

CAPA 

[FOUCAULT]. Fotografia, 1173x1600 pixels. Disponível em: 

<https://ensaiosdegenero.files.wordpress.com/2011/10/foucault.jpg>. Acesso em: 01/02/2014. 

[MÁRIO de Andrade]. 800x800 pixels. Disponível em: 

<https://raspasimages.s3.amazonaws.com/photos/author/image/20/mario_de_andrade.jpg>. 

Acesso em: 01/02/2014. 

[PAGANINI]. 243x342 pixels. Disponível em: <http://inmozartsfootsteps.com/wp-

content/uploads/2011/01/paganini2.jpg>. Acesso em: 01/02/2014. 

HOSEMANN, Theodor. Liszt in the concert hall. Desenho, 1442x1119 pixels. Disponível 

em: 

<http://www.byersmusic.com/resources/Liszt%20in%20the%20concert%20salon%2C%2018

42.jpg>. Acesso em: 01/02/2014. 

1 INTRODUÇÃO 

[FOUCAULT]. 280x394 pixels. Disponível em: <http://ici-et-

ailleurs.org/IMG/arton81.jpg?1396631942>. Acesso em: 01/02/2014. 

2 ILUMINAÇÕES TEÓRICAS DA ANÁLISE DE DISCURSO NOS CAMINHOS DA 

PESQUISA 

[COURTINE]. Fotografia, 336x336 pixels. Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/-

gdRuS1NOaY8/UqLHKi9mn2I/AAAAAAAAAEg/v6_MBEUKQLk/s1600/courtine-3.jpg>. 

Acesso em: 01/02/2014. 

[FOUCAULT]. Fotografia, 670x879 pixels. Disponível em: 

<http://www.stephenhicks.org/wp-content/uploads/2013/05/foucault-hands.jpg>. Acesso em: 

01/02/2014. 

[PÊCHEUX]. 200x167 pixels. Disponível em: <http://corpus.ufsm.br/wp-

content/uploads/2012/06/Pecheux1.jpeg>. Acesso em: 01/02/2014. 



Referências 173 

3 MÚSICA – UMA ARTE QUE SE MODELA ENTRE PRÁTICAS E DISCURSOS 

[APOLLO]. 1600x2440 pixels. Disponível em: 

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Apollo_Kitharoidos_Altemps_Inv859

0.jpg>. Acesso em: 01/02/2014. 

[BANQUET scene]. 1100x1222 pixels. Disponível em: 

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Banquet_Euaion_Louvre_G467_n2.jp

g>. Acesso em: 01/02/2014. 

[MÚSICA na Grécia Antiga]. 1000x1000 pixels. Disponível em: 

<http://commonread.ucmerced.edu/AncientGreekMusic.jpg>. Acesso em: 01/02/2014. 

[MÚSICOS na Grécia Antiga]. 1448x921 pixels. Disponível em: 

<http://www.antesdomunicipal.com.br/wp-content/uploads/2012/10/GRECIA-11.png>. 

Acesso em: 01/02/2014. 

4 O VIRTUOSISMO NOS ESCRITOS SOBRE MÚSICA DE MÁRIO DE ANDRADE: 

UM OLHAR DISCURSIVO 

[MÁRIO de Andrade]. Fotografia, 360x280 pixels. Disponível em: 

<https://catracalivre.com.br/wp-content/uploads/2011/05/M%C3%A1rio-de-Andrade-1893-

1945.jpg>. Acesso em: 01/02/2014. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

SEGALL, Lasar. Mário na rede. 1929. Desenho, 550x454 pixels. Disponível em: 

<http://ultimaflordolacio.files.wordpress.com/2012/03/mario-na-rede2.jpg>. Acesso em: 

01/02/2014. 

REFERÊNCIAS 

[BIBLIOTECA]. 1800x1200 pixels. Disponível em: <http://www.chicoloapan.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/03/biblioteca31.jpg>. Acesso em: 01/02/2014. 

 


	CAPA
	FOLHA DE ROSTO
	RESUMO
	ABSTRACT
	LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
	SUMÁRIO
	1 INTRODUÇÃO
	2 ILUMINAÇÕES TEÓRICAS DA ANÁLISE DE DISCURSO NOS CAMINHOS DA PESQUISA
	3 MÚSICA – UMA ARTE QUE SE MODELA ENTRE PRÁTICAS E DISCURSOS
	4 O VIRTUOSISMO NOS ESCRITOS SOBRE MÚSICA DE MÁRIO DE ANDRADE: UM OLHAR DISCURSIVO
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	Albergio_Tese_Folha aprovacao assinada.pdf
	scan0230




