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Resumo: A reflexão envolvendo música, conhecimento e educação musical não trata de ataque ou 
subjugamento da Ciência Moderna, seus simulacros e representações em relação ao conhecimento 
advindo da presença. Este artigo objetiva refletir sobre o tema, levantar questões e dialogar com o que 
é próprio do conhecimento musical, sem deixar seduzir-se pelas verdades-certezas oferecidas e 
disponibilizadas pela Ciência Moderna, erigida principalmente a partir do advento da escrita. 
Elencadas algumas características da educação e da música, busca-se aprofundamento sobre algumas 
questões ligadas diretamente ao conhecimento musical e relacioná-las com o saber científico 
determinado pela escrita e representação, que, quase exclusivamente utilizado nas escolas, se tornou 
nossa forma habitual de conhecer as coisas. 
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Introdução 

O momento histórico em que vivemos revela um mundo cada vez mais 
dominado pela técnica que esvazia e esvanece paulatinamente a essência das línguas 
naturais. Emmanuel Carneiro Leão (2000) tratando sobre essa temática em “A 
técnica e o mundo no Pensamento da Terra” expõe que na história da humanidade “a 
técnica é uma vigência universal e o vigor de um comportamento 
unidimensionalizante” que “reduz progressivamente os níveis de relacionamento dos 
homens com o real e recolhe a totalidade do real a um padrão único de realização”. E 
complementa: a história da técnica originou-se na Europa e se consolidou num 
processo imperial de tendência planetária. Ainda segundo o mesmo autor enquanto 
“a Terra é mais antiga do que o homem e a história (...), o homem é mais antigo do 
que o mundo e a técnica (...)” e por isso a técnica como responsável pela modernidade 
“pretende submeter o homem com a tecnologia dirigindo a história e substituindo a 
terra pelo mundo”. 

Nessa dinâmica evolutiva simultaneamente temporal e espacial é possível 
ver e experienciar o surgimento e o domínio das “línguas técnicas” e da “escrita 
alfabética” desenvolvidas a partir dos esforços da racionalidade, da representação e 
do pensamento abstrato, fazendo com que a escrita e seus suportes, bem como tudo 
que se desenvolveu e se desenvolve a partir deles se configurem como meros meios 
artificiais de se relacionar com o real, privando ou mesmo negando ao homem o 
exercício consciente da sua relação com o real e com a verdade. 

Ainda sobre o domínio da técnica nos tempos atuais, Emanuel Carneiro 
Leão (2009) sustenta que vivemos na “modernidade” e ao mesmo tempo “na e da 
baixa modernidade”, situação caracterizada como uma “conjugação de três ordens de 
transformação em detrimento da criatividade na história: a financeira, a genética, a 
virtual”; para apresentar e analisar o estado da arte desta dinâmica evolutiva atual 
lançou mão de um título emblemático ao que denominou como “a vigência do poético 
na regência do virtual”. 

A abordagem da técnica e a sua tendência dominante, vigente e reinante 
nesta nossa modernidade como sustentou Emanuel Carneiro Leão (2009) também 
foi compartilhada com outros estudiosos a exemplo do filósofo Herbert Marcuse 
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(1973) que considera a sociedade e o homem atual como unidimensionais, refém de 
escolhas impostas pelos que denominam a sociedade do conhecimento, uma 
submissão à ciência da técnica e tecnologias modernas. Nesse sentido argumenta 
Marcuse (1973): 

 
Não obstante, essa sociedade é irracional como um todo. Sua produtividade é 
destruidora do livre desenvolvimento das necessidades e faculdades 
humanas; sua paz, mantida pela constante ameaça de guerra; seu 
crescimento, dependente da repressão das possibilidades reais de amenizar a 
luta pela existência - individual, nacional e internacional. Essa repressão, tão 
diferente daquela que caracterizou as etapas anteriores, menos 
desenvolvidas, de nossa sociedade, não opera, hoje, de uma posição de 
imaturidade natural e técnica, mas de fôrça. As aptidões (intelectuais e 
materiais) da sociedade contemporânea são incomensuravelmente maiores 
do que nunca dantes - o que significa que o alcance da dominação da 
sociedade sôbre o indivíduo é incomensuravelmente maior do que nunca 
dantes. A nossa sociedade se distingue por conquistar as fôrças sociais 
centrífugas mais pela Tecnologia do que pelo Terror, com dúplice base numa 
eficiência esmagadora e num padrão de vida crescente. 

 

É nesse contexto que a música se apresenta como um modo de habitação 
que une terra e homem, atualizando a consciência de sua missão ontológica. A música 
acontece a partir de um produzir e reunir no qual, o homem na performance do 
silêncio, traz a música à presença inaugurando espaço-temporalidade e reunindo 
corpo e mente. Na dinâmica de presentificação da música, música, músico e ouvinte 
passam a ser um só coabitando e conascendo na unidade e presença poética da 
música, que por ser unificadora nos permite acesso direto a memória (menme) 
dispensando meios artificiais de conhecimento, como é próprio da escrita com seus 
suportes e simulacros travestindo o real em representações e dissimulações. 

A Educação Musical não pode nem deve ser confundida ou interpretada 
como mera instrumentalização técnica, envolvendo apenas o aprendizado de teoria 
musical, o tocar um instrumento ou o ler uma partitura, mas, como uma relação entre 
música e educação. Educar, assim como escutar e fazer música são movimentos que 
nos conduzem para fora. 

A música possibilita o habitar poeticamente e o conhecer pelo 
desvelamento daquilo que se mostra em presença enquanto na educação subentende-
se um trazer conosco aquilo e o quê já somos (identidade e diferença) ao encontro do 
que ainda não somos (não tomamos conhecimento); o que não deve ser confundido 
com mera apreensão de conteúdos, técnicas, ou acúmulo de informações. 

Refletir sobre música, conhecimento e educação musical não deve e não 
pode ser confundido como ataque ou subjulgamento da Ciência Moderna, do 
simulacro e das representações em relação ao conhecimento advindo da presença. 

As características da educação e da música permitem o aprofundamento 
sobre questões diretamente ligadas ao conhecimento musical e relacioná-las com o 
saber científico determinado pela escrita e representação, estas exclusivamente 
utilizadas nas escolas que se configuraram como a forma habitual do conhecer as 
coisas. 

O objetivo deste artigo é refletir e levantar questões sobre música, 
conhecimento e educação musical e dialogar com o que é próprio do conhecimento 
musical, sem deixar seduzir-se pelas verdades-certezas oferecidas e disponibilizadas 
pela Ciência Moderna, erigida principalmente a partir do advento da escrita. 
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Conhecimento Musical 

Vivemos numa época de crise, mas de ricas potencialidades na medida em 
que a sobrevivência do próprio processo civilizatório depende da construção 
de uma sociedade educacional e nenhuma formação social sobreviverá se 
seus governos, suas instituições e suas classes sociais não entenderem que a 
única saída está na educação para toda a vida de todas as pessoas, a 
cidadania ativa não pode mais ser prerrogativa de uma minoria (ROMÃO, 
2006). 

 

O conhecimento musical se dá a partir de experiências produtivas e 
memoráveis, pelo exercício de um agir e um pensar poético como caminho de 
apropriação do mundo à sua volta e na realização de dois movimentos. Num deles o 
homem se projeta para o espaço-tempo inaugurado pela música, noutro, a música 
fazendo-se presente, se mostra da maneira que os gregos denominavam aletheia, a 
saber, o movimento de velamento e desvelamento. Sob esta perspectiva, devemos 
salientar que o conhecimento musical se dá sempre de maneira diferente, na medida 
em que o real o permite. Cada vez que a música se presentifica, é a primeira. 
Primeira, pois é a mesma, mas não igual. Recolhe toda sua diferença em cada 
mostrar-se com e na linguagem. É sempre a primeira vez que ouvimos ou tocamos 
uma música, pois o fazemos no real, dentro de suas possibilidades, o que não nos 
permite a repetição, nunca é igual, é sempre diferente. O que nessa dinâmica, o que 
se conhece sempre é o próprio da música, também denominado de originário ou 
essência. 

Em se tratando de educação e música, resta claro que a interação entre 
ambas nos torna capaz de e de forma memorável, realizar um gesto inaugural, que 
instaura espaço-tempo onde o próprio se diz e se mostra enquanto presença. A 
relação de memória e música é fundamental para afundarmos a questão do 
conhecimento musical como um apropriar-se de uma capacidade de presentificar 
algo e fazer com que a plenitude da unidade realize-se, como bem explica Antonio 
Jardim (1999): 

 
A memória vela, medita, cuida, a despeito da "muita névoa", da unidade. A 
memória é o cuidado, o pensar da unidade. O que é música na memória, isto 
é, o que na memória é memória é a realização do que é antes mesmo de 
existir. Nesse sentido a memória, por meio do que na memória é música, que 
não é nada mais nada menos do que o que na música é música, dá existência 
ao que é. Fenomeniza o ser. 
Essa fenomenização do ser, implícita, como constituidora da memória, é 
possível por que na memória opera o que na música é música, a formulação 
do sentido a partir de seus próprios modos de apresentação. É desse modo 
que é e existe, no nosso entender, a música como a memória das memórias. 
Isso quer, na realidade, dizer que a música é a memória das memórias 
precisamente por fazer manifestar nesta tudo aquilo que é transcendente aos 
limites impostos pela representação. O que torna possível superar o limite 
das representações e das realizações é isso que possibilita a compreensão da 
música como memória das memórias. 

 

É, sobretudo, devido à capacidade de produzir memória e sentido (que são 
o mesmo), que se confere à música a efetiva realização do ensinar-aprender 
(mantháno), onde a pessoa se apropria do saber, o torna próprio, nas palavras de 
Carneiro Leão (1977): “o outro integra no que ele é, os limites do que ainda não é”.  
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Conhecimento Científico 

Na modernidade a ciência tornou-se a forma de conhecimento que nos é 
mais “senso-comum” e tem na escrita o seu principal sustentáculo confiando todos 
seus empenhos e desempenhos ao aval das armações, sistemas, classificações e 
enunciados congelados em signos, destituídos de linguagem! Os signos ocos sem o 
avivamento do dizer projetante, isto é, produzindo o fazer de um presente atualizador 
criativo, essência da linguagem, a manifestação do próprio e não a remissão a outro 
ausente, que é o resumo do procedimento científico. É essa incontestável ciência, 
dominada pela técnica moderna, que converteu a verdade em certeza, fazendo-se 
acreditar no que é representado, produzido e reproduzido em detrimento da 
presença; que em seus métodos simulam ambientes; enfim, que toma como verdade 
os resultados lógicos verificados a partir de padrões de repetição de algo representado 
operando em ambientes controlados, que seduz o homem com sua pretensa 
capacidade de prever o futuro e crer na certeza da evolução, um tempo que passa e 
em sua passagem é sempre melhor o futuro do que o presente e passado. 

Nesse sentido Jacques Derrida (2005), dialogando com o texto platônico 
(Fedro), mostra com clareza a natureza ambígua da escrita comparando-a a um 
phármakon. Importante ressaltar que toda a evolução tecnológica, robótica, 
informática, etc., são nada menos que desdobramentos da tecnologia da escrita e por 
isso entende-se a escrita como tentativa de representação de nosso ser no mundo. O 
phármakon é o que ao mesmo tempo é remédio e veneno, o que participa da doença e 
de seu apaziguamento; por sua característica artificial, por ser externo ao homem a 
escritura e as demais representações são considerados um phármakon, são nocivas à 
memória, “substituem o ente pelo tipo, a memória como desvelamento 
(re)produzindo a presença pela rememoração repetindo o monumento”. “A 
reanimação ativa do saber dá lugar ao “de cor” mecânico e passivo”. Sobre as 
representações nos esclarece Antonio Jardim (2005): 

 
Originada na palavra latina representatio o uso do termo foi sugerido aos 
escolásticos pelo conceito de conhecimento como "semelhança" do objeto. 
Representar algo, para S. Tomás, significava conter a semelhança da coisa. 
Já Guilherme de Ockham estabelecia três significações fundamentais para 
representatio. Em primeiro lugar, representação compreendia aquilo por 
meio de que se conhece algo, e nesse sentido o conhecimento seria 
representativo, e representar significaria ser aquilo por meio de que se 
conhece alguma coisa. Em segundo lugar, Ockham entende que representar 
nada mais seria que a imagem valendo por aquilo de que é imagem, no ato 
da lembrança, por exemplo. Em terceiro lugar, representação seria o que 
causa o conhecimento do mesmo modo como o objeto causa o conhecimento. 
No primeiro sentido a representação seria a idéia, no sentido mais geral; no 
segundo sentido seria a imagem; no terceiro sentido, o próprio objeto. 

 

As representações. Esse é o principal fator de diferenciação entre o 
conhecimento musical e o científico. Este último, sustentando-se na escrita, no 
simulacro e nas representações, por mais que possa haver instauração de espaço-
tempo, não é o que buscamos conhecer que se apresenta para nós. É, antes de tudo, 
um outro, algo que o representa em um ambiente controlado e que se mostra sempre 
da mesma forma. A relação espaço-tempo — lugar de vigor de qualquer presença — 
não é possível de ser representada, no simulacro sempre haverá uma subtração dela. 
“Toda vez que representamos o tempo, temos de fazê‐lo especializando e toda vez que 
constituímos espaço só podemos fazê‐lo temporalizando” (Antonio Jardim, 2012). 
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Conclusão 

Na relação entre conhecimento musical e conhecimento científico, 
dominam dois modos de percepção, o primeiro presenteia com o saber (sabor) da 
vivência e do sensível e o outro fornece o saber (corte) da medida, da certeza. Refletir 
sobre música, conhecimento e educação musical na modernidade permite vislumbrar 
que na busca pelo conhecimento a relação com o que se pretende conhecer é 
predominantemente mediada por uma configuração alienada do mesmo. O que se 
conhece na verdade, não é conhecido pela presença, pelo que se mostra e se diz, mas 
pela presença do simulacro, ou da representação. 

O conhecimento ou o saber advindo da experiência musical, sensível e 
concreta, é difícil ou impossível de ser medido, comprovado a partir dos modelos 
construídos pela analítica científica, ultrapassa os limites das representações; mas, 
enquanto presença é verdade mostrando-se sempre de forma diferente e atualizada. É 
memória não como lembrança, mas como apropriação da capacidade de fazer 
vigorar aquilo que se conhece. 

O saber da experiência analítica das representações, erigido com bases na 
abstração e no raciocínio lógico, nos promete evoluir, avançar, progredir; e nos dá 
provas disso, por meio de teorias, sistemas, medidas e cálculos verificados a partir da 
repetição de procedimentos feitos com o que se pode apreender do real reunido em 
suas representações, lançadas nos suportes e simulacros. A verdade que se mostra, 
quando em presença é dissimulada e convertida na verossimilhança do que pode ser 
representado, precisamente medido, um outro do real em presença. 

Diante de todo o exposto, é clara a necessidade de se desconfiar e dar o 
primeiro passo na investigação de qual é a função da representação nos processos de 
aquisição de conhecimento nos tempos atuais. Deve-se ficar atento à fragilidade das 
armações da abstração, configuradas em leis, sistemas, etc., que sustentam a ciência e 
a tornam como medida de todo saber. Conhecer os pilares que sustentam a Ciência 
Moderna para dialogar com a Educação e Música, dialogar com o real, é tarefa árdua, 
podendo parecer impossível, mas é essencial para se pensar a reunião do homem com 
real em sua missão ontológica frente à submissão científica. 
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