
 
 

 
Artigo: A teoria das músicas audiotáteis e o contexto latino-americano: diálogos e aproximações 

Autor(es): Maria Beatriz Cyrino Moreira 

Fonte: RJMA – Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 3, Julho, 2022 

Publicado por: Centre de Recherche International sur le Jazz et les Musiques Audiotactiles (CRIJMA), Institut 

de Recherche en Musicologie (IReMus), Sorbonne Université  

ISSN: 2609 - 1690 
URL: https://www.iremus.cnrs.fr/fr/publications/revista-de-estudos-do-jazz-e-das-musicas-audiotateis-

caderno-em-portugues 

 
 
A Revue d’études du Jazz et des Musiques Audiotactiles (RJMA) é uma revista acadêmica multilíngue, on-line de 

publicação anual. Este número da RJMA apresenta-se na forma de quatro ‘Cadernos’, contendo, cada um, todos 

os artigos em uma língua, respectivamente francês, italiano, português, inglês. Cada Caderno é identificado pelo 

acrônimo RJMA seguido do título da revista na língua na língua correspondente.  

 

Os Cadernos são disponíveis on-line em: https://www.iremus.cnrs.fr/fr/collections-revues/revue-detudes-du-

jazz-et-des-musiques-audiotactiles. 

 

O Caderno em Português da RJMA foi produzido em parceria com o [eMMa] – Núcleo de Estudos em Música e 

Musicologia Audiotátil, Universidade Federal do Espirito Santo (UFES, Brasil). 

 
Como citar este artigo:   
MOREIRA, Maria Beatriz Cyrino, “A teoria das músicas audiotáteis e o contexto latino-americano: diálogos e 
aproximações”, RJMA – Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 3, CRIJMA – 
IReMus – Sorbonne Université, Julho, 2022, p. 1-31. Disponível em: 
https://www.iremus.cnrs.fr/fr/publications/revista-de-estudos-do-jazz-e-das-musicas-audiotateis-caderno-em-
portugues. 

 
 

 
 
 

 
 

 



RJMA – Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 3, 2022 
- 1 - 

 

 

A teoria das músicas audiotáteis e o contexto latino-
americano: diálogos e aproximações 

Maria Beatriz Cyrino Moreira 

Este artigo tem origem nas reflexões realizadas durante o período de estágio pós-doutoral na 
UFR de Musique et Musicologie da Sorbonne Université. Desde então, tenho me aprofundado no estudo 
da Teoria das Músicas Audiotáteis do pesquisador italiano Vincenzo Caporaletti. Inicialmente, 
minha pesquisa tinha como objetivo trazer possíveis contribuições da TMA para a fundamentação 
de alguns dos princípios do Plano Pedagógico do Bacharelado em Música da Universidade Federal 
da Integração Latino-americana que pudessem ajudar a pensar estratégias de ensino e aprendizagem 
para a área das práticas interpretativas, especialmente no ensino do piano. O Plano Pedagógico 
mencionado propõe a aproximação do repertório musical de tradição europeia e dos repertórios 
de outras culturas agrupados sob o termo “música popular”. Entretanto, na medida em que me 
aprofundava no estudo da TMA, constatava que, antes de me apropriar de suas formulações - que 
tangenciam de forma evidente os conteúdos do meu problema - seria importante empreender uma 
reflexão sobre suas propostas epistemológicas e sua relação com questões que julgo serem 
relevantes, surgidas da minha experiência como pesquisadora latino-americana. 

Para que eu possa assumir a mediação do debate neste artigo, faz-se necessário esclarecer 
minha inserção profissional no campo da pesquisa musical. As pesquisas que tenho realizado se 
concentram-se no campo dos Estudos em Música Popular - domínio essencialmente 
interdisciplinar - com especial ênfase na música brasileira, sua história, produção e linguagem. É a 
partir de meados dos anos 1990, que os “Estudos em Música Popular” atuam no sentido de renovar 
a musicologia, “questionando a própria epistemologia musicológica (...) colocando em questão seu 
autoproclamado cientificismo”1, adotando como premissa a acepção do termo “música popular” 
como uma prática musical urbanizada, massiva, mediatizada e moderna. 

Isto posto, enfatizo que as reflexões que pretendo apresentar neste trabalho retomam de 
maneira transversal o debate em torno do significado do termo “música popular” no 
subcontinente, insistindo numa discussão complexa que se estende por décadas. Também pretendo 
contribuir no preenchimento da relativa ausência de visões menos bilaterais - que separam América 
portuguesa e espanhola - dentro desse campo de estudos. Nesse artigo, procurarei especular 
possíveis traços da dimensão formativa das músicas populares latino-americanas, colocando a TMA 
em diálogo com alguns referenciais que considero importantes na bibliografia em língua espanhola 
e portuguesa. É importante acrescentar que tendo a me aproximar da concepção da formatividade 
como produto da cultura na perspectiva de Umberto Eco, apontada pelo pesquisador Fabiano 
Araujo.2 Este empenho tem como propósito trazer a TMA ao contexto latino-americano mais 

 
1 “(…) de la renovación de la musicología (…) poniendo en tela de juicio su autoproclamado cientificismo”. Juan Pablo González, 
Pensar la música desde América Latina. Problemas e interrogantes, Ediciones Universidad Alberto, Santiago de Chile, 2014, 
p.42. 
2 Como observa Fabiano Araújo: “De um lado a formatividade audiotátil retém de Eco a visão da formatividade como 
produto da cultura, especificando os efeitos das mediações culturais sobre a maneira de formar de diferentes culturas 
musicais, e neste sentido, a maneira como as culturas se representam artisticamente. De outro lado, a formatividade 
audiotátil retém a visão pareysoniana de formatividade pessoal, especificando a ideia de forma formante em perspectiva 
mediológico-cognitiva”. Fabiano Araújo Costa, “O problema da formatividade nos trabalhos teóricos de Umberto Eco: origens, 
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amplo, encorajando futuros pesquisadores a realizar o exercício frutífero do diálogo e do embate 
de ideias. 

Emprestando as palavras de Coriún Aharonián3, se considerarmos que todas as práticas 
musicais possuem seus “modos de agir” e seus “modos de ser”, me parece importante questionar 
o devir dessas iniciativas artísticas partindo das referências do próprio continente. Nele, a 
“transculturalização” faz parte intrínseca da maioria (para não dizer de todas) as manifestações 
culturais populares (e por consequência, musicais), enquanto seus “modos de agir” parecem ainda 
estar distantes de suas próprias realidades pulsantes, principalmente dentro das instituições que 
gerenciam e administram o conhecimento, e portanto, que detêm o “poder” de perpetuar ou excluir 
o que lhes convém, a partir de interesses, legítimos ou não. 

1. Sobre a Teoria das Músicas Audiotáteis 
 

A teoria das músicas audiotáteis desenvolvida pelo musicólogo italiano Vincenzo 
Caporaletti vêm tomando espaço significativo dentro dos estudos musicais no Brasil. O 
pesquisador redige sua tese de doutorado na Universidade de Bologna em 1984 com o título “La 
definizione del swing. Il fondamento estetico del jazz e delle Musiche audiotattili” e mais tarde, desenvolve a 
Teoria da Formatividade Audiotátil, na qual formula uma nova taxonomia para abordar os 
fenômenos musicais rotulados sob o termo “músicas populares”. A teoria se baseia numa reflexão 
multidisciplinar que parte do pensamento estético-filosófico de Luigi Pareyson e seu conceito de 
formatividade, do conceito de médium de Marshall Mcluhan, da semiologia de Umberto Eco e dos 
desdobramentos do conceito de cognição incorporada, cujos preceitos se estendem ao campo da 
psicologia cognitiva musical. A teoria audiotátil, ao chegar em território latino americano, encontra 
terreno fértil nas milhares de produções musicais que podem ser incluídas no grupo das “músicas 
audiotáteis”.  

Sabemos que essas práticas vistas sob a perspectiva “audiotátil”, são agrupadas dentro do 
termo “músicas populares” ou  “músicas de tradição popular”. Em primeiro lugar, é importante 
destacar que estas terminologias são em parte, resultados do processo social da formação das 
nações do continente latino-americano, e carregam consigo a função de distinguir essas práticas da 
“cosmovisão europeia” que predominou na formação dessas sociedades, atribuindo uma aparente 
ideia de “alteridade” às demais manifestações musicais do continente.4 Dessa forma, não se deve 
desconsiderar os sentidos históricos desses termos, concebidos a partir de uma “visão de mundo 
romântica que entendia como popular, basicamente um tipo de música rural, de tradição oral, 
imutável e distante do mundo urbano”.5 O reconhecimento da importância da relação destes 
termos com a afirmação de valores identitários nacionais ou regionais, a depender do contexto 

 
posicionamentos, e uma leitura recente no campo da musicologia”, In: JARDIN, Marcia et al (org.), “Obras abertas: leituras de 
Umberto Eco”, Vitória: UFES-PROEX, 2017, p.12-13.   
3  Coriún Aharonián, destacado compositor e musicólogo uruguaio que será mencionado frequentemente neste 
trabalho, atuou na corrente musicológica dos “estudos latino-americanos”, cujos pesquisadores interessavam-se em 
“fenômenos musicais de presença continental”. Aharonián se dedicou aos estudos tanto da música “docta” quanto 
música popular. Uma de suas principais contribuições foi ter desenvolvido a teoría de Carlos Vega. Cf. J.P.González, 
Pensar la música…, pp. 15 e 43. 
4 No Brasil, por exemplo, “o processo colonizador, intimamente ligado à constituição do país, à construção das suas 
estruturas, instituições e modos de pensar, instituiu, em todas as universidades brasileiras e em todos os conservatórios, 
o modelo do ensino regular da música europeia de concerto”, se tornando “o paradigma da música, embora no país 
pululassem outras formas de fazer música”. A autora adiciona: “Nessa lógica, a música do Brasil nada mais faria senão 
reproduzir o legado musical europeu, somado a meras “influências” de outras regiões culturais, deixadas  por  
“heranças”  de  um  passado  remoto.  Desconsidera-se,  inclusive, fluxos de trocas musicais contemporâneas.” In: 
Nina Graeff; Eurides de Santos Souza. Dossiê Matizes Africanos na Música Brasileira, Edição 2020.2, Volume 9, número 
14, p.11 
5 Juliana Pérez González, “Mario de Andrade y Carlos Vega: el estudio de la música popular”, Ensayos. Historia y teoría del 
arte, Bogotá, D.C. Universidad Nacional de Colombia, Vol. XVIII. no 6, 2014, p.44. 
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analisado, é de fundamental importância para qualquer pesquisador que se inicie no universo das 
músicas “audiotáteis” na América-Latina.  

Em segundo lugar, é necessário compreender o conjunto de questões epistemológicas que 
estão na base das investigações sobre música popular latino-americana. É claro que estas questões 
vêm passando por atualizações constantes e em tal velocidade, que torna o exercício do pesquisador 
ainda mais complexo. 

É possível verificar as principais tendências dos primeiros estudos sobre música popular a 
partir dos anos 1980.6 Em grande parte da bibliografia dedicada ao tema a prática musical “popular” 
foi observada a partir de seus nexos contextuais, seus processos de produção e distribuição dentro 
da indústria cultural, sua relação com baixa e alta cultura e seus modos de recepção. São cada vez 
mais indispensáveis os estudos, que já irrompem nas últimas décadas de maneira pouco coesa, 
sobre sua manifestação intrinsecamente musical, ou seja, pela pertinência de suas regras estéticas 
específicas ou pelo “rigor da cognição e da percepção induzidas pela audiotatilidade distinto em substância mas 
equivalente em dignidade”. 7 Recentemente, outra tendência é identificada nos estudos sobre música 
popular: a recuperação da trajetória e da produção de personagens particulares da história musical 
latino-americana, principalmente aqueles que foram excluídos da historiografia oficial e que 
contribuíram sobremaneira na invenção e na consolidação dos gêneros ditos populares. A teoria 
das músicas audiotáteis parece contribuir para esse propósito contemporâneo, pois pretende trazer 
de volta ao seio dos debates musicológicos o papel do sujeito o reintroduzindo “no lugar geométrico 
de onde ele havia sido retirado pela herança platônico-cartesiana, no caso, a própria teoria musical ”. 8 Além disso, 
a TMA propõe uma reformulação teórica que coloca em evidência os parâmetros da “dimensão 
motora” do som, seus aspectos fônicos de natureza psicocinética, levando em conta os “parâmetros 
microrrítimicos, tímbricos, dinâmicos, de ataque e relaxamento do som no interior de uma condução não mecânico-
racional das instâncias macrorrítimicas (métricas e hipermétricas)”.9  A teoria, ainda que mais uma vez 
formulada do outro lado do atlântico, pode contribuir para a descentralização da lógica da 
visualidade como parâmetro único na projeção da qualidade estética de uma determinada expressão 
musical. Seus desdobramentos, ao meu ver, podem intervir positivamente também no campo da 
performance e da pedagogia musical: 

 
Uma música não se define apenas pelos seus conteúdos (melódicos, harmônicos, 
rítmicos, formais, sonoros, etc), pelos sistemas musicais dos repertórios, nem mesmo 
pelos seus processos (que integram ao mesmo tempo meios de escritura e de 
improvisação, por exemplo), mas por um conjunto de relações do material musical que 
se revelam através das coleções de usagem, mais ou menos específicas a cada uma 
dessas músicas e mais ou menos compartilhadas de uma a outra. A novidade consistiria 
então a se concentrar mais nas usagens e nos esquemas cognitivos subjacentes do que 
nos conteúdos e sistemas” 10 

 
6 Cf. J. P. González. Pensar la música… Capítulo IV. 
7 Fabiano A. Costa. “Música popular brasileira e o paradigma audiotátil: uma introdução”, trad. de Patrícia de S. Araújo, 
RJMA – Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, no 1,CRIJMA – 
IreMus – Sorbonne Université, Abril 2018,  p. 16.  
8 Vincenzo Caporaletti. “Uma musicologia audiotátil”, trad. de Fabiano A. Costa e Patrícia de S. Araújo, RJMA – Revista 
de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 1, CRIJMA – IReMus Sorbonne Université, 
Abril 2018, p. 3.  
9 Vincenzo Caporaletti, “Milhaud, Le boeuf sur le toit e o Paradigma Audiotátil”, In: Manoel A. Correa do Lago. O Boi no 
Telhado - Darius Milhaud e a Música Brasileira no Modernismo Francês, Rio de Janeiro, Instituto Moreira Salles, 2012, 
p. 3. 
10 “Une musique ne se définit pas seulement par des contenus (mélodiques, harmoniques, rythmiques, formels, sonores, etc.) des systèmes 
musicaux, des répertoires, ni même seulement des procédures (intégrant plus ou moins d´écriture ou d´improvisation par exemple), mais par 
un ensemble de relations au matériau musical qui se révèlent dans des collections d´usages, plus ou moins spécifiques à chacune de ces 
musiques et plus ou moins partagés de l'une à l'autre. La nouveauté consisterait donc à se concentrer plutôt sur les usages et les schèmes 
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A citação acima do musicólogo francês Laurent Cugny, destaca aquilo que é interpretado 

como uma practice turn da teoria das músicas audiotáteis: a compreensão da formatividade musical 
a partir das experiências proporcionadas pelos ambientes, ou, médiums, vistos como instâncias 
formativas, que trazem consigo induções corpóreas-cognitivas que agem na construção poiética e 
estética das produções. Em outras palavras, pode-se dizer que as práticas musicais se desenvolvem 
ao longo de processos históricos nos quais a relação entre o músico e a maneira como este codifica 
a informação musical cumpre um papel determinante. Desta forma, revela-se a importância da 
experiência antropológica do médium no seu papel de “formador de experiência” e de “espaços de 
performance” adjacentes. 

Tratemos então do PAT (princípio audiotátil), conceito que pode ser compreendido como 
uma “interface ativa” ou um “médium cognitivo corporal” que induz um modo de conhecimento 
e de representação da música conectados a uma racionalidade corporal específica. Caporaletti 
elabora o conceito partindo da definição dada pela teoria da comunicação de Marshall McLuhan 
sobre a noção de “médium comunicativo-formativo”. Esta noção, se difere da definição de “canal 
de comunicação” pela Semiótica. Os médiums, não sendo canais de comunicação neutros, agem na 
modulação das características simbólicas e morfológicas dos produtos culturais, alterando a 
configuração dos modelos de cognição e percepção adjacentes. Desse modo, a experiência da 
escuta não estaria sendo vivenciada como a “construção sonora da linguagem musical através de 
processos cognitivos que isolariam os componentes musicais em instâncias modulares específicas” 
mas como um fator primordial atado a boa parte do repertório musical mundial que lida com a 
“energia psicomotora do sonoro”. Desta forma, ao propor o PAT como motor distinto e 
primordial e compará-lo à maneira de “codificar” das músicas de tradição européia que se fundaram 
sobre o medium visual,  a TMA fornece um parâmetro de análise imanente para músicas 
sustentadas por outras culturas. Ao meu ver, sua proposta atua sobretudo na dimensão da 
compreensão prática das possibilidades e impossibilidades, dos limites e confluências das 
linguagens musicais dotadas de códigos híbridos, mais ou menos abertos. A teoria também reforça 
a importância da incorporação de  novas ferramentas de descrições sonoras na atividade dos 
analistas, e sobretudo a necessidade de compreender mais profundamente a experiência vivida do 
músico formador (e não músico-intérprete, ou músico-compositor) que não se desvencilha de sua 
obra, pois são no fundo, a mesma entidade, sendo a obra formada, segundo a teoria da formatividade 
de Pareyson, o critério de si mesma.  

Outro ponto importante a ser destacado é que, para que se possa compreender mais a 
fundo este e outros conceitos da teoria, é necessário atualizar-se sobre os desdobramentos da 
psicologia, da linguística e da neurociência no campo da cognição musical. Digo isso alertando 
também para o fato de que devemos estar atentos à incorporação desses referenciais, que por vezes 
podem induzir conclusões que justifiquem biologicamente determinados fenômenos da realidade 
social, recuperando assim um certo cunho positivista do qual pretendemos fugir, bem como 
endossar explicações que se limitam ao nível da aparência de tais fenômenos, em nosso caso, das 
obras musicais. Feita a observação, sabemos que a reflexão sobre a  “percepção” está presente em 
diversos campos das ciências humanas e adquire papel fundamental na ressignificação da 
“experiência da escuta” a partir de uma abordagem que pretende reaproximar sujeito e objeto. Este 
é um aspecto determinante que me encoraja no aprofundamento da teoria, pois nela é possível 
identificar uma crítica atual subjacente aos alicerces daquilo que funciona há muito tempo como 
conceitos articuladores de poder no manejo das práticas musicais. Tais conceitos tensionam os 
campos do conhecimento musical, o que por vezes é necessário e propulsor; mas por outras 

 
cognitifs sous-jacents que sur les contenus et les systèmes.” In : L. Cugny. La Théorie des musiques audiotactiles et les études sur le jazz. 
In: Vincenzo Caporaletti, Laurent Cugny, Benjamin Givan, GIVAN. Improvisation, culture, audiotactilité. Collection Jazz 
en France, 2016. p. 32. 
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reforçam maniqueísmos, não chegando a produzir compreensões verdadeiramente 
transformadoras para as sociedades latino-americanas. 11 

Não me estenderei, neste artigo, na explicação sobre outras premissas da TMA, pois essa 
empreitada foge ao escopo deste trabalho. Dito isto, nos próximos itens proponho o 
desdobramento dessas reflexões em quatro fases. Primeiramente, trago a reflexão do musicólogo 
Carlos Vega sobre a “mesomúsica”, recolhendo sua visão sobre a questão dos “códigos” 
pertinentes a essa prática musical dotada de significados a partir de suas mediações sociais. Vejo 
como fundamental tomar consciência “daquilo que é próprio” dessas músicas para a discussão do 
conceito de “música audiotátil” na América-Latina. Num segundo momento, trago o conceito de 
“escuta pós-colonial” e comento alguns aspectos presentes no livro  livro “Pensar la Música desde 
América-Latina” do musicólogo chileno Juan Pablo Gonzalez  fazendo-os dialogar com os aportes 
da TMA. Num terceiro momento, trago a reflexão sobre o conceito de “versão” como “modo de 
fazer” particular, e suas possíveis relações com a extemporização. Por último, faço breves 
apontamentos sobre a formulação das bases pedagógicas para o ensino da música popular na 
academia na América-Latina, ensaiando os primeiros passos de uma futura discussão mais 
abrangente nesse domínio. Este artigo se assume como um desdobramento reflexivo que lança luz 
ao potencial crítico da TMA no contexto da musicologia latino-americana. 

 

2. Os estudo sobre a Música Popular na América Latina 
 

 “Epistemologia daquilo que é próprio” 
 
 

No campo de Estudos da Música Popular na América Latina predominam as pesquisas 
com abordagem culturalista, as quais vêm sendo colocada em questão por certo segmento 
acadêmico. Os críticos a essa perspectiva, defendem a ideia de que essa tendência diminui a 
importância e a concretude do objeto propriamente musical, implicando na desqualificação da 
análise musical descritiva e prescritiva. Nessa abordagem, a obra musical seria compreendida como 
uma estrutura abstrata que não possui vida própria, condicionada pelos vetores históricos e sociais 
do contexto em que surge. 

Sem adentrar na problemática ontológica musical que subsiste na questão, é importante 
dizer que outras áreas das humanidades tiveram um papel fundamental na construção do campo 
de estudos sobre a música popular. No Brasil, o estudo sobre a canção popular brasileira, por 
exemplo, “desenvolveu-se na área de Letras e Comunicação através da análise do discurso do texto 

 
11 “One of the most interesting implications of this discourse is that the process of deconstruction set into motion by the Theory of Audiotactile 
Music could pervade the entire field of musicology, involving ethnomusicology and historical musicology as well. In the first case, specific 
indications are provided for overcoming the ethnic bias, tied to obsolete models with an insistence on territorial and biological criteria, and 
moving towards groups based on identitarian criteria that are fluctuating, non-localised and orientated by socioeconomic, cognitive, ethical, 
political and aesthetic factors. One signal of this is that the term "ethnomusicology", as a designation for a university course, is currently 
being overcome (in Italy, for example, it has been replaced by "transcultural musicology" by both Francesco Giannattasio and myself). As 
regards historical musicology and the written Western tradition, suffice it to say that studying music of the twentieth century, or so-called 
Baroque music (not to mention music dating to even earlier centuries), the traditions of medieval liturgical song or even the eighteenth-century 
Neapolitan partimento without the theoretical contribution of the ATP and the conceptual tool of extemporisation seems to me today to be 
an uphill battle. The audiotactile model includes, therefore, among its objects of study, not only kinds of music commonly associated with the 
label "popular music", but also, under the banner of the ATP, music coming from traditional cultures, pre-classical and post-modernist 
music in the Western written tradition, and, under the auspices of the visual cognitive matrix, the entire classical-romantic-modernist period. 
Cf: Vincenzo Caporaletti, “Some Remarks on the Epistemological Basis for a Musicology of Popular Music.” Analitica, 9, 2016,  
p.19. 
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literário das canções, a partir do qual muitas vezes se derivaram discursos históricos-
sociológicos”.12  

Nas duas últimas décadas, observamos a existência de um enorme corpus de literatura 
científica sobre música popular brasileira realizados em programas de pós-graduação em música. 
Nesse período, destaca-se a produção do grupo de pesquisa “Música Popular: história, linguagem 
e produção” da Universidade Estadual de Campinas, que mobilizou esforços para construir 
abordagens metodológicas que pudessem articular análise musical às metodologias de outras 
disciplinas das humanidades, com o intuito de compreender as manifestações transculturais da 
música popular, seus nexos e sentidos intrínsecos, dando especial ênfase ao próprio material 
musical.13 Muitas dessas pesquisas chegaram à conclusões que nos permite discernir nossos modos 
de ser e de agir, considerando que tomamos muito vagarosamente a consciência de que vivemos em  
um país colonizado que passou por um período intenso de “modernização conservadora”, que 
refletiu de maneira contundente nas práticas artísticas.14 Estes estudos reforçam a busca pelo 
sentido “abstruso” de certas práticas musicais, destacando as desigualdades dessas sociedades e 
suas formas de representação subjetiva, que se encontra plasmada de forma inequívoca nas 
manifestações artísticas. Todos esses fatores “externos” à música, por sua vez, ganham novas 
dimensões quando transformados pelos artistas no processo de criação. De uma maneira geral, em 
boa parte das pesquisas que foram feitas no contexto do grupo mencionado, houve sempre a 
tentativa de estabelecer a dialética entre “interior X exterior” dos objetos musicais, procurando não 
cair em análises deterministas que impusessem forças exteriores sobre os materiais estudados, ou 
se limitassem ao exercício exaustivo da investigação do intrínseco musical contentando-se com 
uma análise descritiva minuciosa, mas pouco crítica.  

Por outro lado, é possível reconhecer a existência de pesquisadores que realizam análises 
superficiais do ponto de vista musical. Sobre este problema, o musicólogo Coriún Aharonián 
ressaltou:  

 
Em música popular, muitos dos estudiosos não têm formação musical suficiente - à 
secas - e - como já se alertou com insistência no âmbito da IASPM - provêm 
majoritariamente de outras disciplinas, como a sociologia ou a antropologia, as quais 
constituem um aporte muito valioso quando respeitam o dado musical, mas podem 
transformar-se em um exercício inútil quando se perde de vista a condição de música 
da música. 15 

 

 
12 Cf. Silvano Fernandes Baia, “A historiografia da música popular no Brasil (1971-1999)”. Tese de Doutorado em História. 
Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São 
Paulo. 2011. p.16. 
13 Nesse sentido cumpre papel importante o periódico “Música Popular em Revista”, que surgiu em 2012 por iniciativa 
do grupo de pesquisa da Universidade Estadual de Campinas “Música Popular: história, produção e linguagem” 
dirigido pelos professores José Roberto Zan e Antônio Rafael Carvalho dos Santos. Os números estão disponíveis no 
link: https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/muspop/index.  
14 Esta temática está presente em diversos trabalhos que foram publicados entre a década de 1960 e 1970 no Brasil, 
que tinham como objetivo a compreensão do processo de modernização e da consolidação de uma indústria cultural 
no contexto de um capitalismo dependente, periférico e desigual. Os livros de Renato Ortiz “Cultura Brasileira & 
Identidade Nacional (1985)” e “A Moderna Tradição Brasileira (1988)” são bastante utilizados como referência para 
os estudos da música popular brasileira. Essas obras ainda discutem esses processos complexos tendo em vista o 
contexto do regime militar implantado no Brasil em 1964. Cf, Fernando Perlatto. “Interpretando a modernização 
conservadora: a imaginação sociológica em tempos difíceis”, Revista Estudos Políticos, Vol.5, n.2. 
15 “En música popular, muchos de los estudiosos no tienen suficiente formación musical –musical a secas–, y –como se ha señalado con 
insistencia en el ámbito de la IASPM– provienen mayoritariamente de otras disciplinas, como la sociología o la antropología, lo cual 
constituye un aporte muy valioso cuando se es respetuoso del hecho musical, pero puede transformarse en un ejercicio inútil cuando se pierde 
de vista la condición de música de la música”. Coriún Aharonián, “Músicas Populares y educación en América Latina”, Actas del 
III Congreso Latinoamericano de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular IASPM-AL, 
Bogotá, Colombia, 2000. p.15. 
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Por sua vez, o musicólogo chileno Juan Pablo González, afirma que a América Latina traz 
como “novidade” estética e poética para o mundo suas manifestações musicais reconhecidas como 
“populares” e que essas músicas cumprem um papel crucial na maneira como se compreende todas 
as formas de vida da América Latina. Por este motivo, essas músicas desenvolveram o que ele 
chama de “epistemologia de lo próprio”. Mesmo convictos dessas premissas em nossas investigações, 
chamo novamente atenção ao paradoxo: em nosso continente, os modelos de pensamento vigentes 
nas instituições de ensino, memória e patrimônio são desatualizados e incorporam com dificuldade 
os avanços realizados no plano teórico. Especialmente no âmbito pedagógico, há pelo menos duas 
décadas esses modelos vêm sendo criticados ou discutidos, mas os debates não impactam nas 
estruturas dos currículos e dos repertórios exigidos. Não se trata somente de discutir a inclusão de 
outras músicas (como a música popular/audiotátil) dentro dos currículos (assunto que obteve um 
avanço considerável desde a criação do Curso de Música Popular na Universidade Estadual de 
Campinas em 1989, o primeiro da América-Latina), mas sim da necessidade de outras “abordagens” 
que possam ressignificar o que compreendemos de nossa cultura até então. Ou seja, trata-se não 
apenas da incorporação de outras músicas, mas “de outras formas de aprender, de compreender e 
de viver as músicas” 16. Estas outras formas de aprender necessitam estar consciente de que, para 
usar a metáfora do musicólogo Coriún Aháronian, “o edifício da educação foi pacientemente 
construído na América a fim de consolidar o domínio europeu ocidental”. 17 

 

Carlos Vega e a “mesomúsica” 

 
Retornando ao conceito de “música popular” e buscando trazer à luz acepções latino-

americanas do termo, nos deparamos com os escritos do musicólogo argentino Carlos Vega, cuja 
importância é muitas vezes esquecida na academia lusófona. Em 1966, Vegas foi o primeiro a tomar 
consciência “de lo próprio” e a chamar a atenção da academia e de seus intelectuais para a carência 
de estudos sobre o que ele chamou de  “mesomusica” (um neologismo para “música popular”) 
muito tempo antes da fundação da International Association of Popular Music Studies, que ocorreria 
somente em 1983.18 Vegas acreditava ter conseguido distinguir com alguma precisão um tipo de 
música que se criou no decorrer dos séculos “e por todas as partes” observando “sua função social 
e cultural, a sucessiva dispersão de suas espécies, suas características estéticas e técnicas, sua relação 
com os grupos de criadores, executantes e ouvintes, seu nexo com as empresas comerciais, 
industriais, difusoras e docentes” 19  Elas seriam descritas como: “O conjunto de criações 
funcionalmente consagrados à distração (melodias com ou sem texto), à dança de salão, aos 

 
16 “de otras formas de aprender, de comprender y de vivir las músicas”. Cf: Juan S. Ochoa e Bernardo Cardona, “Formación 
instrumental superior en músicas populares. Propuesta teórica para la creación de programas de curso”, In: Silvia Carabetta e Darío 
Duarte Núñez, (comp). Tramas latinoamericanas para una educación musical plural, 1ª edição, La Plata: Universidad Nacional 
de la Plata, Faculdade de Artes, 2020, p.2. 
17 “El edificio de la educación fue pacientemente construido en América a fin de consolidar el dominio europeo occidental”. C. Aharonián. 
“Músicas Populares y educación…”, p. 8. 
18Cf. Carlos Vega, Gilbert Chase e John Chappell, “Mesomusic: An essay on the Music of the Masses”, Ethnomusicology, 
vol.10, no.1 Latin American Issue, 1966. 
19 “su función social y cultural, la sucesiva dispersión de sus especies, sus caracteres estéticos y técnicos, su relación 
con los grupos de creadores, ejecutantes y oyentes, su nexo con las empresas comerciales, industriales, difusoras y 
docentes”. Coriún Aharonián “Vega y la teoría de la música popular. Un enfoque latinoamericano en un ensayo Pionero.” Revista 
Musical Chilena. Año LI, Julio-Diciembre, 1997, N.º 188, p.64.  
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espetáculos, às cerimônias, atos, aulas, jogos, etc. adotadas ou aceitas pelos ouvintes das nações 
culturalmente modernas” 20 

Dentro da análise de Vegas, a “mesomusica” se diferencia das músicas de tradição oral e se 
manifesta em dois tipos de espécie: A música para dança associada às coreografias, e as espécies 
vinculadas à “canção”. Para Vegas, estas duas espécies seriam a base de todas as outras que circulam 
no cenário musical latino-americano. É interessante notar que, mesmo que pesem as críticas ao 
pensamento de Carlos Vegas pelo modo como utilizou as noções de “música superior” e “música 
inferior” 21 e pelo olhar analítico construído a partir de valores estéticos eurocêntricos, chama-nos 
a atenção um determinado momento em que o pesquisador reconhece na “mesomusica” seu 
potencial como “instrumento civilizador por excelência”. Vegas argumenta que os “ambientes” são 
responsáveis pelo desenvolvimento de uma formação “sensorial” no ouvinte, destacando a 
preparação de um “equipamento psicofisiológico” na “formação civilizatória de um indivíduo”. 
Em certa medida, Vega atenta para a importância - estando atento para a condição moderna das 
sociedades que investigava - da substância sonora das manifestações que estavam fora dos cânones 
da música “superior”: 

 
A mesomúsica é o meio civilizador por excelência, não porque seja artisticamente 
melhor - que não é - senão porque suas funções se distribuem pródiga e gratuitamente 
quando e onde seja mais necessário e eficaz. Por outro lado, é realmente melhor para 
isso, para a formação sensorial, porque a mesomúsica é, genealogicamente, um grau 
inferior apto para o sujeito desde os três anos de idade, e absorvida pelo ambiente por 
espontânea seleção do ouvinte (...) o introduz ao mundo dos sons, desperta, exercita e 
desenvolve seu equipamento psicofisiológico e deposita germens em seus reservatórios 
no conscientes (...) Durante toda a sua vida, o homem comum sente a influência 
civilizadora da mesomúsica, pois, por mais que os aficionados superiores intolerantes 
desdenham esta expressão média, seu nível deve considerar-se extraordinariamente 
adequado para essa missão, e, ademais, ambientalmente obrigatório e socialmente 
inevitável. 22  
 

De acordo com Coriún Aharonián, Vega reconhece a existência paralela de duas linguagens 
musicais, da música culta e da música popular, e consequentemente, de dois “códigos” distintos:   

 
A importância da conclusão sobre a existência paralela de duas linguagens musicais, ao 
menos dentro do âmbito de influência da cultura europeia ocidental burguesa: a da 
música culta ou artística e a da mesomúsica. Essa conclusão não está explícita no ensaio 
de Vega, mas é - ou parece ser - uma consequência quase lógica. Podemos notar a 
existência de duas linguagens e consequentemente, de dois códigos. E observamos que 

 
20 “el conjunto de creaciones funcionalmente consagradas al esparcimiento (melodías con o sin texto), a la danza de salón, a los espectáculos, 
a las ceremonias, actos, clases, juegos, etcétera, adoptadas o aceptadas por los oyentes de las naciones culturalmente modernas”. Ibidem, 
p.64.  
21 Juliana Perez González nos oferece um interessante caminho para repensar as categorias semânticas utilizadas por 
Carlos Vega, sugerindo que seu interesse pela escrita criativa pode sugerir sutilezas intimamente ligadas à arte da 
literatura, o que provavelmente influenciou determinadas de suas escolhas vocábulas, “ressignificando-as de forma 
implícita”. Cf. Juliana Pérez González, “Mário de Andrade y Carlos Vega…”, p.54. 
22 “La mesomusica es el medio civilizador por excelencia, no porque sea artísticamente el mejor - que no lo es - sino porque sus funciones lo 
distribuyen pródiga y gratuitamente cuando y donde es más necesario y eficaz. Por otra parte, es realmente el mejor para eso, para la 
formación sensorial, porque la mesomúsica es, genelógicamente, un grado inferior apto para el sujeto desde los dos o tres años de edad, y 
absorbido del ambiente por espontánea selección del oyente (...) lo introduce al mundo de los sonidos despierta, ejercita y desarolla su equipo 
psicofisiológico y deposita gérmenes en sus reservorios no conscientes. (...) Durante toda su vida el hombre común siente la influencia 
civilizatoria de la mesomúsica, pues, por mucho que los aficionados superiores intolerantes desdeñan esta expresión media, su nivel debe 
considerarse extraordinariamente adecuado para esa misión y, además, ambientalmente obligatorio y socialmente inevitable”. Carlos Vega, 
“Mesomúsica. Un ensayo sobre la música de todos”, Rev. Music. Chil, v.51, n.188, Santiago, julho, 1997, p. 6. 
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a existência paralela destas duas linguagens e códigos é sobre entendida e aceita 
implicitamente, por inclusão ou omissão, em toda a área cultural ocidente e desde 
muitos séculos.23  

 
Outro ponto levantado por Aharonián em sua interpretação da teoria de Vegas, não haveria 

uma terceira linguagem ou um terceiro código para aquilo que chamamos de “música tradicional” 
ou “música folclórica”.  

Na perspectiva de Vincenzo Caporaletti, a dinâmica processual do princípio audiotátil 
estaria presente nas estruturas não métricas das músicas “étnicas” ou “tradicionais” e somente 
ganharia um novo status a partir de sua combinação com a “CNA” (codificação neoaurática) 24, 
resultando no que ele chama de “músicas audiotáteis”. Para Vegas, este “código” estaria presente 
como uma “forma de audição” que antecede a presença das tecnologias no espaço sonoro, uma 
rede compartilhada de informações que atravessam ambientes sociais distintos, proliferando em 
novas espécies musicais “médias”.  

Poderíamos levantar a hipótese de que esta circulação entre os ambientes ou essa 
“mobilidade cultural”, no sentido que Juliana González traz em seu artigo, fez com que a inscrição 
do PAT nas culturas musicais latino-americanas atravessasse esta dinâmica entre tradicional e 
urbano e não apenas em um único sentido. Juliana González denuncia também a interpretação dual 
e reducionista dos escritos de Vegas, perspectiva incapaz de reconhecer a existência de “pontos 
intermediários” entre as práticas musicais da cidade e do campo, e “os diálogos que se davam entre 
os diversos circuitos musicais”.25 

Estes breves apontamentos da teoria de Vegas, são fundamentais para a averiguação da 
primeira reflexão propriamente musicológica sobre a “música popular” na América-latina. Vegas 
jogava luz à compreensão histórica dos códigos musicais, refutando a ideia romântica de “popular” 
como um passado a ser recuperado num contexto moderno. Além disso, ao associar a mesomusica 
ao “processo civilizatório” latino-americano, Vegas demonstra sua percepção aguçada sobre a 
importância de uma perspectiva histórico-social para análise de uma música não folclórica, nem 
“artística”, reforçando a necessidade de uma epistemologia própria que desse conta de suas 
particularidades. 

A escuta pós-colonial e a audiotatilidade 
 
O livro do musicólogo Juan Pablo González, intitulado “Pensar la música desde América 

Latina - problemas e interrogantes” apresenta uma compilação de seus estudos nas últimas décadas. 
Na primeira parte, González faz uma “revisão” sobre as correntes musicológicas latino-americanas, 
mostrando as principais linhas de pesquisa, suas posturas metodológicas e seus principais autores 
e autoras. Nesse artigo, proponho a concentração em um dos temas presentes no livro, a questão 

 
23 “La importancia de la conclusión acerca de la existencia paralela de los lenguajes musicales, al menos dentro del ámbito de influencia de 
la cultura europea occidental burguesa: el de la música culta o artística, y el de la mesomúsica. Esta conclusión no es explícita en el ensayo 
de Vega, pero es - o parece ser una consecuencia casi lógica. Podemos señalar la existencia de dos lenguajes y, por supuesto, de dos códigos. 
Y observemos que la existencia paralela de esos dos lenguajes y códigos es sobreentendida y aceptada implícitamente, por inclusión o por 
omisión, en toda el área cultural occidental, y desde hace muchos siglos.Y observemos que la existencia paralela de esos dos lenguajes y códigos 
es sobreentendida y aceptada implícitamente, por inclusión o por omisión, en toda el área cultural occidental, y desde hace muchos siglos”. 
Coriún Aharonián, “Vega y la teoría de la música popular…”, p. 69. 
24 Não entrarei em detalhes sobre a nomenclatura que Caporaletti escolheu para se referir ao registro fonográfico, 
entendendo que há algumas questões a serem discutidas a respeito principalmente no que se entende por “neoaurático” 
no diálogo que o autor faz com Walter Benjamin. Pretendo desdobrar essa discussão em trabalhos futuros. Por 
enquanto, a maior parte das vezes que utilisar a CNA me refiro a acepção simples de “registro fonográfico”, mesmo 
sabendo que há outras implicações no uso do termo que precisam ser consideradas. 
25 Cf. Juliana Pérez González. “Mário de Andrade y Carlos Vega…”, p.46.  
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da “escuta musical”. O autor questiona em que medida os cânones da música latino-americana 
foram estabelecidos de dentro para fora ou submetidos aos parâmetros externos colonizantes:  

 
(...)Partimos da base de que existe um ponto de escuta colonizante e um ponto de 
escuta pós-colonizante, ambos, por certo, interessados, mesmo que o primeiro seja 
percebido como natural e o segundo como crítico. A escuta colonizante se realizaria a 
partir dos marcos de referência e esquemas coletivos construídos pelo poder mediante 
discursos e práticas que intervém, sem serem percebidos, na construção de sentidos 
de realidade ou imaginários sociais. (...) A escuta pós-colonizante, de outra maneira, 
surgiria da consciência de como se está escutando, quais são os mecanismos que 
operam em nossa escuta, desde onde escutamos e porque o fazemos. Deste modo: 
olhar, escuta, lugar e discurso somam-se e potencializam na construção de uma 
consciência pós-colonial das práticas culturais da América Latina.26 

 
Tomo como premissa que essa “escuta pós-colonial” mencionada no trecho acima é 

concomitante ao período em que foi transformada, dentre outros fatores, pela entrada dos aparatos 
tecnológicos de registro sonoro em solo latino-americano. Tentaremos novamente estabelecer um 
diálogo com uma das problemáticas da TMA: a importância do conjunto medialógico da 
fonografia, que permitiu aos músicos assimilarem perceptivamente as competências qualitativas de 
suas performances. A teoria, ao compreender esta tecnologia como um médium, pode auxiliar no 
entendimento de “quais mecanismos operam em nossa escuta”. Através da TMA, compreendemos 
que tais mecanismos se articularam através de um processo transcultural fundado a partir dos 
princípios epistemológicos das duas mediações possíveis, mediação visual e mediação audiotátil.  

González afirma que a musicologia e a etnomusicologia latino-americanas estiveram 
ocupadas com o resgate, a transcrição, o estudo e a contextualização das fontes sonoras, sem 
“questionar as nossas formas de escuta”, se apoiando sobretudo numa espécie de imaginário 
latinoamericano construído a partir de sistemas modelados pelas potências européias e norte-
americanas. O que o autor pretende demonstrar é que, em todos os processos transculturais pode 
haver gestos de independência ou dependência, numa visão ampla dos processos históricos, 
perspectiva com a qual estou completamente de acordo.  

Entretanto, no item dedicado à “escuta pós-colonial” 27, em que aborda as consequências 
da chegada dos aparelhos fonográficos em território latino-americano, observamos que o autor 
especula as diferentes formas de colonialismo e dependência cultural estabelecidas entre o 
subcontinente americano e suas antigas colônias, marcando algumas posições neste debate. 
Segundo Juan Pablo González, o colonialismo da escuta, implementado na América Latina em fins do 
século XIX e início do XX, impôs aos subordinados uma escuta espelho, ou “escuta de si próprio”, 
privando-os da necessidade real das práticas performativas ao vivo, substituídas por gravações. 
Além disso, o autor afirma que a imposição de um “cânone externo” e de uma “performática 
associada” teria diminuído as possibilidades de interação nessas dimensões, adicionando que 
quando este repertório era realizado através do meio da partitura ou consumido através de uma 
interpretação ao vivo, sua reprodução poderia gerar processos de apropriação e hibridação mais 
dinâmicos.28 O autor menciona os trabalhos de Carlos Vega e Lauro Ayestarán como os primeiros 

 
26 “(...) Partamos de la base de que existe un punto de escucha colonizante y un punto de escucha poscolonizante, ambos, por cierto, 
interesados, aunque el primero sea percibido como natural y el segundo como crítico. La escucha colonizante se realizaría desde los marcos 
de referencia y esquemas colectivos construidos por el poder mediante discursos y prácticas que intervienen, sin ser percibidos, en la construcción 
de sentidos de realidad o imaginarios sociales. (...) La escucha poscolonizante, en cambio, surgiría de la conciencia de cómo se está escuchando, 
cuáles mecanismos operan en nuestro escuchar, desde dónde escuchamos y por qué lo hacemos. De este modo: mirada, escucha, lugar y discurso 
se suman y potencian en la construcción de una conciencia poscolonial de las prácticas culturales en América Latina.” Cf. J. P. González, 
“Pensar la música desde América Latina..., p. 35. 
27 Ibidem, p. 32. 
28 Ibidem. p.38. 
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que demonstraram estas dinâmicas nos repertórios de salão latino-americanos. É justamente sobre 
afirmações como essa que a musicologia audiotátil pode acrescentar algumas nuances nesse 
diagnóstico. Vejamos a citação do autor na íntegra: 

 
A segunda particularidade é impor uma performance externa de um repertório externo, 
estabelecendo uma dupla externalidade na qual se impõe um cânone que de certo 
modo paralisa o subordinado, ao obrigá-lo a escutar e reproduzir um repertório com 
uma performática associada. Isso não ocorria quando tal repertório chegava em 
partituras ou era interpretado ao vivo aos ouvidos dos subordinados, os quais ao 
oferecer suas próprias performances para reproduzir tal repertório, geravam processos 
de apropriação e hibridação mais dinâmicos, como aqueles documentados por Carlos 
Vega (1966) e também por Lauro Ayestarán em relação aos repertórios de salão 
folclorizados na América Latina.29 

 
A perspectiva de Caporaletti oferece uma visão adicional: para o autor o registro 

fonográfico liberou as práticas ex tempore das culturas orais do peso do “modelo figural 
mnemônico”30 comparando esse processo ao advento da fotografia, que liberou as artes plásticas 
da obrigação da reprodução da realidade, permitindo essas manifestações incursões em toda sorte 
de estilos mais abstratos. O conceito de “improvisação”, associado a muitas dessas práticas de 
maneira superficial, é caracterizado por Caporaletti como unidade semântica em que um modelo e 
introdução de novo material dentro de uma órbita estética será projetado, com sentido de inovação 
e originalidade, possível apenas após a existência das técnicas de gravação. Para o autor, a 
improvisação será oposta à “extemporização”, categoria  que exploraremos mais a fundo no item 
seguinte. Ainda sob a perspectiva da teoria audiotátil, a possibilidade de uma apropriação e 
hibridação mais dinâmicas através do médium visual seria muito pequena, dada sua experiência 
formativa orientada a partir dos princípios de “segmentação da experiência, a homogeneização das 
categorias, a repetição uniforme.” 31  

Feitas essas considerações, ao mesmo tempo em que no item anterior ponderamos o 
impacto das tecnologias de gravação no continente, a partir de um pensamento que visualiza um 
processo civilizatório em curso antes mesmo de seu advento, aqui revisaremos o papel da 
fonografia fornecendo-lhe então, um sentido maior. Daremos ênfase à “experiência audiotátil” e à 
consciência tomada pelos músicos dos valores audiotáteis a partir da possibilidade da escuta de si 
próprios, na medida em que ela proporciona ao mesmo tempo uma experiência singularizante e 
universalizante. Assim, de acordo com a TMA, o reconhecimento da obra aconteceria pelos seus 
próprios critérios estéticos ligados à audiotatilidade. Lembremos que, para a TMA, as mídias não 
são veículos neutros mas possuem um papel “formativo”. Através da compreensão de alguns 
parâmetros que configuram a formatividade estética-artística das linguagens musicais latino-
americanas, poderíamos também compreender com mais detalhes “desde onde escutamos” e 
“porque o fazemos”, como bem remarca Juan Pablo González. 

 
29 “La segunda particularidad es imponer una performática externa de un repertorio externos, estableciendo una doble externalidad en la 
que se impone un canon que de cierto modo paraliza al subordinado, al obligarlo a escuchar o a reproducir un repertorio con una performática 
asociada. Esto no ocurría cuando dicho repertorio llegaba en partituras o era interpretado en vivo ante los oídos de los subordinados, quienes 
al ofrecer su propia performatividad para reproducir dicho repertorio, generaban procesos de apropiación e hibridación más dinámicos, como 
los documentados por Carlos Vega (1966) y también por Lauro Ayestarán en relación a repertorios de salón folclorizados en América 
Latina” J. P. González, “Pensar la música desde América Latina…”, p. 38. 
30 Vincenzo Caporaletti. “Ghosts notes: Issues of inaudible improvisations” In: RASCH, R. (ed.) Beyond notes. Improvisation in 
western music in the eighteenth and nineteenth century. Turnhout-Belgium, Brepols Publishers, 2011, p.355. 
31 “Segmentation de l´expérience, homogénéisation des catégories et répétabilité uniforme”. Cf. Laurent Cugny, La Théorie des musiques 
audiotactiles et les études sur le jazz. In: Vincenzo Caporaletti, Laurent Cugny, Laurent. Benjamin Givan. Improvisation, culture, 
audiotactilité. Collection Jazz en France, 2016. p. 38-39. 
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Por outro lado, devemos nos atentar ao que González chamou de fase do “colonialismo 
sonoro”. O autor afirma que quando as companhias de gravação europeias foram introduzidas em 
território latino-americano e começaram a registrar as práticas locais, tais gravações eram 
produzidas e selecionadas nas metrópoles e enviadas para consumo nos lugares de onde se 
originaram. Isso nos leva a questionar sobre o processo desigual do fenômeno da 
transculturalização através da fonografia e em que medida ele foi imposto e determinado pelas 
escolhas e parâmetros elencados pelo ouvido dos colonizadores.32 Fabiano Araújo provoca essa 
reflexão em um de seus artigos: “o processo de construção dessa percepção é complexo e a maturação dessa 
cognição atravessa as especificidades socioeconômicas e políticas de uma cultura pois, quando falamos da relação 
mediológica constitutiva visual/audiotátil de uma música, os fatores contextuais histórico-culturais são intrínsecos a 
essa razão (...)”. 33 

Juan Pablo González é categórico ao afirmar que, ao contrário da imprensa, a gravação não 
gerou a princípio uma ligação entre tecnologia e gênero, mesmo que mais tarde ela o faria entre 
memória e patrimônio. Caporaletti, contudo, afirma que, para muito além de um registro perene e 
da repetição de uma manifestação musical, a gravação alterou significativamente a forma como se 
produzia música, causando efeitos de tipo “medialógicos”, propiciando consciência ao artista de 
seus valores singulares de expressão psicocorporal que encadeiam ritmo, melodia e forma em suas 
criações. Outro fator defendido pelo pesquisador seria a recuperação das categorias estéticas 
ocidentais modernas que orientavam as formas artísticas, de modo que a identidade autoral, a 
originalidade criativa e a mobilidade das normas estéticas aproximaram, em termos estéticos, os 
universos da “música erudita” e da “música popular”. Supondo que o advento da reprodutibilidade 
técnica tenha sido o causador de tais transformações, e que este seria um fator determinante para 
demarcar a existência das “músicas audiotáteis”, é preciso desenvolver as novas dimensões do 
problemas quando aplicada ao contexto latino-americano.  
 

* 
São poucos os trabalhos dos quais tenho conhecimento, em língua portuguesa ou 

espanhola, que adentram de maneira detalhada nas particularidades fônicas específicas, nas 
características rítmicas peculiares ligadas à corporalidade, ao medium audiotátil. Esta lacuna se 
intensifica quando a temática são as músicas populares do século XIX, período crucial para se 
compreender a formação dos gêneros durante o século XX do ponto de vista da performance. 
Semelhante investida é encontrada no livro do autor inglês Derek Scott, Sounds of the metropolis: the 
nineteenth-century popular music revolution, que apresenta uma proposta musicológica para compreender 

 
32 O etnomusicólogo Tiago Oliveira Pinto, em artigo de 2008, busca compreender a “sonoridade tropical” realizando 
um inventário da relação das paisagens sonoras e o que essas significavam para os pesquisadores do século XIX, nada 
mais do que “barulho desagradável causado por homens primitivos ou por uma natureza exuberante, mas ruidosa”. A 
captação fonográfica, segundo esse autor, foi fundamental para produzir o que ele chama de “outrificação”, levando a 
cultura ocidental européia a questionar a definição daquilo que seria “cultura musical”. Essa nova escuta apresentou 
organizações sonoras pouco reconhecidas para um ouvido europeu, intervalos “irracionais” ou “artificiais”, desvelando 
uma outra realidade musical. A força do argumento de Pinto alcança seu ápice quando este chama atenção para a 
capacidade da sonoridade dos trópicos de se transmutar de se fazer presente e resistir perante os processos, adiciono 
- desiguais - de hibridismo musical. As linguagens musicais das expressões da música popular urbana, através do 
processo de mundialização da cultura, seria a “tropicalização musical do globo”. Trago a contribuição de Tiago para 
especular se poderíamos aferir que a teoria do princípio audiotátil - na medida em que ele pode ser identificado na 
comparação com o arcabouço teórico da música “savante” - dialogaria diretamente com esses vestígios impressos na 
CNA, que mais do que contribuir para a “conscientização de si mesmo” permitiu o processo de reconhecimento e 
“conscientização” sobre o outro (leia-se, dos trópicos) e fez com que fosse possível o reconhecimento de um passado 
e dos diferentes pesos dados às paisagens sonoras que se revelavam diante os “ouvidos” ou a “escuta” dos que 
“adentraram” estas terras. In: Tiago de Oliveira Pinto, “Ruídos, timbres, escalas e ritmos: sobre o estudo da música brasileira e 
do som tropical.” Revista USP, São Paulo, n. 77, março/maio 2008, p.98-111. 
33 F. A. Costa. “Música popular brasileira e o paradigma audiotátil...”, p. 16.  
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a distinção entre as esferas do “popular” e “erudito”. 34  Ao mostrar o surgimento de um campo 
de produção, circulação e consumo próprios, a partir do crescimento de um mercado musical e das 
relações de trabalho empregadas nele, Scott demonstra a especialização requerida aos atores desse 
campo de produção, especificando determinados tipos de convenções e elementos musicais que 
viriam a se consolidar a partir da segunda metade do século XIX como caracterizadores de uma 
“música de entretenimento”. Scott identifica essa transformação como a “revolução das músicas 
populares” demonstrando como tais gêneros e estilos começaram a constituir um campo 
parcialmente autônomo no que se refere à produção, à circulação e ao consumo de produtos 
musicais, e, consequentemente, reconhece uma série de  padrões musicais que se tornaram 
recorrentes, como por exemplo o emprego da “síncopa”. O trabalho de Scott, que se apoia nos 
processos e nas dinâmicas sociais para compreender essa “revolução”, tem seu êxito quando 
associa estas transformações às transformações do texto musical, indicando recursos e usagens que 
circulavam na esfera popular a partir de fins do século XIX nas grandes metrópoles europeias. Um 
de seus exemplos mais contundentes se encontra no capítulo que trata das distorções dos traços 
musicais das culturas afro-americanas através das “blackfaces performances”, desde 1832. Dentre estas 
características estão o “pulso constante”, o “drone”, o uso de slides e a síncopa, todos elas 
características que podem ser entendidas como “psicossomáticas” pela TMA. Semelhante reflexões 
são encontradas também no artigo de Fabiano Araújo no momento em que o autor reconhece que 
o ragtime continha em sua estruturação a marca da tradição da extemporização rítmico-métrica do 
backbeat, compreendido como a ação psicocinética do princípio audiotátil.35 De acordo com a 
abordagem audiotátil, esse fenômeno se explica pela própria condição epistêmica da partitura, que 
não comporta em sua codificação as fornecidas pelo PAT. Dados esses dois exemplos com suas 
perspectivas metodológicas distintas, notamos que ambas compartilham das mesmas inquietudes. 
Certamente ainda há lacunas que podem ser preenchidas pela investigação do nível de 
transformações estilísticas e performáticas musicais que esses mediums, - compreendidos como 
“tecnologias” - contribuíram no desenvolvimento dos gêneros “populares” na passagem do século 
XIX para o século XX. Compreender mais a fundo o impacto dos meios na relação com o fazer 
musical pode trazer elementos importantes para que avancemos nas pesquisas sobre esse período 
na América Latina. 36 

 

2. Modos de Formar: versão, recriação e extemporização 

Distonia dos códigos 

 
Vincenzo Caporaletti, em seu artigo sobre o Concerto BWV 1043 de Bach na recriação do 

trio Django Heinhardt, Grapelli e Eddie South, expõe o processo transcultural do grupo sobre um 
material advindo da música de tradição europeia e registrado em médium visual. Na análise a partir 
da perspectiva audiotátil, o autor demonstra as operações feitas pelos músicos na interação com os 
médiums. Consequentemente, o autor especifica determinadas ações orientadas pela cultura 
audiotátil (que prevalece na forma de tocar de Django Heinhardt) e outras orientadas pela “matriz 
visual”, especialmente na performance dos violinistas. De acordo com o autor: “daí resulta uma 
certa distonia na decodificação, entre os códigos utilizados respectivamente pelo transmissor 

 
34  Cf. Derek B. Scott, Sounds of the metropolis: the nineteenth-century popular music revolution in London, New York, Paris and 
Vienna, New York, Oxford University Press, 2008. 
35 Cf, F. A. Costa. “Música popular brasileira e o paradigma ...”, 2018. 
36 Nesse sentido, são extremamente valiosas as contribuições dos musicólogos e pianistas venezuelanos Juan Francisco 
Sans e Mariantonia Palacios. Cf: Maria Beatriz Cyrino Moreira, “Resenha: Latino América a cuatro manos”,  
https://www.lems.art.br/cópia-seminários-de-pesquisa-2021-1° (en ligne). 
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(Bach) e pelo intérprete (trio), que gera interessantes efeitos estéticos”. 37 O ponto de partida que 
regula a performance do trio são os três compassos iniciais da “versão” do Concerto no qual ouve-
se uma citação da figuração do tema de Louis Armstrong “Mahogany Hall Stomp”. Este “lugar 
comum” gera um entendimento compartilhado pelos três músicos, como explica Caporaletti: 

 
O que nos interessa agora é compreender como esta referência, que age como um 
signo, endossa não somente uma função reguladora no que concerne à agógica, 
fixando o tempo da peça, mas igualmente métrica, designando a unidade de 
movimento e o enquadramento métrico no interior do qual o Concerto BWV 1043 é 
relido. Nem é preciso dizer que essa última informação é crucial para quem está 
tentando transcrever.38  

 
De maneira geral, nesse artigo Caporaletti demonstra como o aporte da TMA pode ser 

aplicado à análise musical partindo dos mediums formadores de linguagem, que cumprem um papel 
fundamental em dada cultura musical. É importante lembrar que, na teoria audiotátil, leva-se em 
conta a força exercida pela tradição musical ocidental européia no estabelecimento da estrutura de 
um pensamento e fazer musical, para justamente fazer revelar todos aqueles fenômenos sensórios 
motores perceptivos através da consciência da “liberação do sentido do tempo e da pulsação” 
operada por um “fator pulsivo”, que ficaram de “fora” da experiência objetivante da teoria musical.  

Essa “distonia” entre códigos pode ser verificada com certa frequência nos ambientes das 
práticas musicais na América Latina, e se intensifica nas instituições de ensino de música popular 
sendo responsáveis por conclusões estéticas inesperadas. Sobre este tema, Coriún Aharonián 
recorda a experiência dos coros universitários uruguaios que, na tentativa de “incorporar a música 
popular” em seus repertórios: “abandonaram o repertório do passado mais ou menos culto para 
substituí-lo por materiais da música popular” . O resultado foi que os regentes: 

 
perderam o conhecimento que poderiam ter tido em matéria de música culta e não 
chegaram a adquirir um conhecimento real e devidamente profundo da música 
popular. Graças ao qual, o repertório de boa parte dos adolescentes uruguaios passou 
a ser o de má música popular. Ou em outros casos de boa música popular, deformada 
por maus arranjos.39 
 

Essa afirmação de Coriún reforça o dilema transcultural na perspectiva musical latino-
americana. Percebemos que as instituições evitam debater e refletir sobre os “riscos” estéticos que 
podem ser tomados em determinadas situações musicais. Alguns riscos tomados, se não bem 
dirigidos, podem trazer à luz as “distonias de decodificações” entre códigos de transmissores e 
intérpretes, resultando em produtos musicais não compatível ao contexto no qual estão inseridos.40 

 
37 “Il en ressort ainsi une certaine dystonie 28 dans le décodage, entre les codes utilisés respectivement par l’émetteur (bach) et par l’interprète 
(le trio), qui génère d’intéressants effets esthétiques » V. Caporaletti, Analyse phénoménologique et musicale, In : V. Caporaletti, L. 
Cugny, B. Givan. Improvisation, culture, audiotactilité… p.67. 
38 “Ce qui nous intéresse maintenant est de comprendre comment cette référence,  agissant comme un signal, endosse non seulement une 
fonction régulatrice pour ce qui  concerne l’agogique, en fixant le tempo de la pièce, mais également métrique, en désignant l’unité de 
mouvement et le cadre métrique à l’intérieur duquel le Concerto bWV 1043 est relu. Il va sans dire que ce dernier élément d’information 
est crucial pour quiconque s’essaie à une transcription” Cf, V. Caporaletti, Analyse phénoménologique et musicale, pp.77-78. 
39 “(...) perdieron el conocimiento que pudieran haber tenido en materia de música culta, y no llegaron a adquirir un conocimiento real y 
debidamente profundo de la música popular. Gracias a lo cual, el repertorio de buena parte de los adolescentes uruguayos pasó a ser de mala 
música popular. O en algún caso de buena música popular, pero destrozada con malos arreglos”. Cf. Coriún Aharonián, “La enseñanza 
de la música y nuestras realidades.”, Conferência no XXVII Seminario Latinoamericano de Educación Musical del 
FLADEM, en noviembre/diciembre del 2011. p.8. 
40 Coriún continua: “Los que se  desinteresan por tener un buen conocimiento y un buen manejo de ambas músicas suelen ponerles 
violines a las quenas, y violonchelos a los tríos de bandola, tiple y guitarra, o bien diatonizan las gaitas colombianas (o las marimbas 
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 A ausência de compreensão profunda e de uma consciência prática sobre os efeitos desses 
“códigos” na formação musical se apresenta novamente em outro testemunho de Aharonián. Desta 
vez, entretanto, a afirmação contém uma dicotomia essencialista quando se refere à dependência 
da “música culta” da partitura e a dispensabilidade do domínio da visualidade por parte do músico 
popular, a qual retomaremos mais adiante. Esta afirmação será reutilizada nesse artigo em 
momento oportuno. 
 

A música culta depende da escrita para chegar à escuta através da decodificação do intérprete. A 
popular prescinde desta, como vimos, e não a necessita, salvo em uma medida muito pequena. Um 
compositor popular que tenha tido um grau de domínio da leitura escrita por meio de uma forte 
formação culta, pode perdê-la através dos anos por desuso, isso é, por atrofia dos mecanismos 
necessários. A tecnologia do fim do século foi fazendo surgir uma necessidade limitada de manejo dos 
recursos da escritura, geralmente conservadores e quadrados, mas a maior parte dos compositores 
populares mais vinculados com a tecnologia não sentem necessidade de recuperar a escritura perdida.41 

O conceito de versão nas acepções latino-americanas e a extemporização 
 

Podemos interpretar a experiência do trio com o Concerto de Bach analisada por 
Caporaletti como uma “versão” da obra original, o que implica, como já vimos, na aceitação por 
parte dos músicos do “jogo” interativo gerado pela distonia de códigos.  

Proponho agora darmos mais atenção ao conceito de “versão” mencionado. Realizar uma 
“versão” de algo é penetrar em seu conteúdo profundo provocando o material através de um 
processo formativo que não está centralizado nem na “composição” nem na “interpretação”. De 
maneira análoga, em minhas recentes pesquisas trabalhei com a ideia de “recriação”: ato de 
“refazer” algo a partir de um ponto de partida dotado de sentido e historicidade. Realizar uma 
“versão” ou “recriar” algo se tornou, em minha perspectiva, uma das características das poéticas 
latino-americanas, indispensáveis para a fundamentação do que seria a música popular em 
contraposição à música de tradição europeia ou ao jazz latino-americano. 42 

Fazer uma “versão” é optar por um “modo de formar” específico, no qual algo que já 
possui um estilo próprio induz a ação do artista em direção a uma criação nova. A existência de um 
“referente” histórico não limita o resultado final de tais ações formativas. Vejamos algumas 
acepções desse pelos autores latino-americanos. Primeiramente, uma definição fornecida por Juan 
Pablo González: 

 
Desde uma perspectiva musical, então, a versão gera processos de reescritura 
homólogos aos desenvolvidos no campo literário; como a tradução, a apropriação de 
narrações populares, e a criação de guias cinematográficos ou de comics com base em 
textos pré-existentes. A versão, então, se pode entender como uma forma de leitura 

 
ecuatorianas del Pacífico), o usan orquestas sinfónicas para tocar tangos desnaturalizados y grandilocuentes”. C. Aharonián, “Músicas 
Populares y educación en …”, p. 22. 
41 “La música culta depende de la escritura para llegar al escucha a través de la decodificación del intérprete. La popular prescinde de ésta, 
como vimos, y no la necesita, salvo en una medida muy pequeña. Un compositor popular que haya tenido un gran dominio de la lectoescritura 
por manos de una firme formación culta, puede perderla a través de los años por desuso, es decir por atrofia de los mecanismos necesarios. 
La tecnología del fin de siglo ha ido haciendo surgir una necesidad acotada de manejo de recursos de escritura, generalmente conservadores y 
cuadrados, pero la mayor parte de los compositores populares más vinculados con la tecnología no sienten necesidad de recuperar la escritura 
perdida”. C. Aharonián, “Músicas Populares y educación en …”, p.7. 
42 Cf. Maria Beatriz Cyrino Moreira, “Um coração futurista: a construção da sonoridade de Egberto Gismonti no início de sua 
trajetória (1969-1976)”, Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 66, p. 199-220, abr. 2017 
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musical no interior da própria música, o que gera diálogos intertextuais entre 
repertórios, gêneros, e práticas artísticas diversas (...) 43 

Coriún Aharonián, por sua vez: 

não se definiu até agora um terceiro estado intermediário entre a composição e a 
interpretação que propomos denominar versão, estado no qual se modifica em grau 
supremo a composição original sem que o consumidor deixe de reconhecê-la. 44 

 
Para Coriún, a definição do conceito de “versão” parte da lógica da recepção, onde o 

reconhecimento do pré-existente é necessário ao resultado final, levando assim ao maior interesse 
do ouvinte em fruir a música. Juan Pablo González, por sua vez, define o conceito  tentando 
capturar em certa medida seu processo formativo. Em sua afirmação, subentende-se que é a partir 
de uma linguagem própria (no caso a da música) que é possível fazer uma releitura de algo que 
existe concretamente como material. Em ambas definições é destacado o sentido dialógico desse 
“fazer” musical.  

Outro recente trabalho sobre a música popular gravada no Brasil que dialoga com o debate 
proposto, é o do pesquisador brasileiro Sérgio Molina sobre a “música de montagem”. Molina traz 
a dimensão da tradição manifesta na esfera da composição de música popular no Brasil a partir da 
década de 1960. O autor traz a perspectiva da manipulação de “sonoridades” dentro do estúdio 
como atributo definidor da “forma” que a música popular (cantada, não cantada e suas 
intersecções) apresentará não apenas, mas principalmente no pós-1960. Na acepção do autor a 
“versão” se define da seguinte maneira: 

Considerando que cada interpretação de uma mesma obra apresenta, no campo da 
música popular, suas próprias alturas, durações, intensidades, timbres, densidades, 
texturas e formas, entendemos que o que é denominado correntemente de “versão” 
deve ser entendido como um “original” único, uma composição em si. E o mais 
completo suporte midiático, onde todos os elementos sonoros se encontram reunidos, 
é o fonograma. 45 

Molina utiliza a referência de Bakhtin para explicar as ressonâncias dialógicas entre as 
produções de um artista e de outros que o antecederam. Para o autor, o impacto do resultado 
artístico promovido pelos Beatles na década 1960, inaugura uma “cadeia dialógica”. Nessa 
perspectiva, cada obra pode ser única, mas não deixa de ser um “elo em cadeia” ou uma “unidade 
de comunicação discursiva”. A proposta de Molina parece dialogar com a TMA na medida em que 
também retoma a ideia de “original único” do registro fonográfico. 

Como último exemplo, trago a definição de “arranjo” na acepção de Alejandro Polemann, 
que proponho entendermos aqui como um dos desdobramentos do conceito de “versão”. Em seu 

 
43 “Desde una perspectiva musical, entonces, la versión genera procesos de reescritura homologables a los desarrollados en el campo literario; 
como la traducción, la apropiación de narraciones populares, y la creación de guiones cinematográficos o de comics en base a textos 
preexistentes. La versión, entonces, se puede entender como una forma de lectura musical al interior de la propia música, lo que genera 
diálogos intertextuales entre repertorio, géneros y prácticas artísticas diversas. (...)”. Cf: J. P. González, “Pensar la música desde América 
Latina…”, p. 60. 
44 “no ha definido hasta ahora un tercer estadio intermedio entre la composición y la interpretación que proponemos denominar versión, 
estadio en que se modifica en grado sumo la composición original sin que el consumidor deje de reconocerla” Cf: Alejandro Polemann, 
“La versión en la música popular”, Arte e Investigación 9 de noviembre de 2013, Universidad Nacional de La Plata, 
Facultad de Bellas Artes, Secretaría de Ciencia y Técnica, p. 97 
45 Cf. Sérgio Augusto Molina, “A composição de música popular cantada: a construção de sonoridades e a montagem dos álbuns no 
pós-década de 1960.”, Tese de Doutorado, Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, 
p. 19. 
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artigo “La versión en la música popular” o autor  define o conceito de “arranjo”  reconhecendo 
sua primeira acepção como “procedimento” mas também como “produto-arranjo”, por se tratar 
de um grupo de decisões relacionadas à “interpretação”. Para o autor, “versão” e “arranjo” podem 
ser distintos em relação aos momentos que são empregados, implicam em diferentes ações e 
resultados e para se diferenciarem necessitam do elemento fundamental da “interpretação musical”. 
Esse exemplo nos é conveniente pois evoca a postulação da TMA sobre o binômio “interpretação 
musical” e “improvisação musical”. De acordo com a teoria audiotátil, ambos conceitos foram 
compreendidos por uma série de estudos etnomusicológicos e musicológicos como dependentes 
de um “modelo” prévio ou uma “estrutura anterior”. Deste modo, ignora-se a função constitutiva 
de certos modelos sonoros através do princípio audiotátil nos diferentes “modos de formar”. 

Depois dessas amostras, levantam-se as seguintes indagações: se a versão para ser entendida 
como tal necessita de um elemento “reconhecível” em que medida a escuta culturalmente situada 
reformula o resultado sonoro? Se a versão é uma tradução,  na qual incide cultura e idioma, em que 
medida a releitura captaria o sentido do “original”? Se a versão é também um original único, qual 
é o elemento singularizante que a difere primordialmente de seu modelo?  

 
 
 
O problema da “distonia entre códigos” de diferentes expressões musicais está ausente das 

definições de “versão” e “arranjo” apresentadas. É nesse hiato que a TMA pode atuar a partir desse 
olhar corporificado dentro dos ambientes medialógicos específicos. Um dos conceitos mobilizados 
pela teoria, que podem ajudar a capturar outras dimensões do processo formativo é o conceito de 
extemporização.  

A extemporização pode ser entendida como “uma objetificação fundada na performance, 
em tempo real de uma construção mental, um modelo antropologicamente definido e 
culturalmente transmitido. Não é uma ‘elaboração’ do modelo que introduz um material novo, 
portanto não é improvisação”. 46 A extemporização é também mais do que interpretação por 
incorporar “uma função constitutiva via princípio audiotátil”.47A potencialidade desse conceito se 
deve a capacidade de captar a sutileza formativa e expressiva do gesto musical no momento do seu 
devir e suas possibilidades de aplicação em diversos contextos musicais. A extemporização pode 
modular determinadas contradições presentes na forma musical do artista que “escuta”, revertendo 
significados. Quando aplicamos este conceito a exemplos concretos, observamos que ele ajuda a 
capturar um espaço no momento exato da criação musical, um hiato considerado “indeterminado”, 
mas que, se considerado parte do processo formativo da obra musical, pode revelar, no nível da 
performance, modelos variáveis passíveis de operações diversas em tempo real.48 

Para Caporaletti, o artista, munido de uma natureza endossomática, atuaria diretamente na 
macro-forma através da extemporização. A extemporização demanda necessariamente a ativação do 
princípio “audiotátil”, a corporalidade, que se torna parte “intrínseca” do objeto formado, do 
resultado estético. As argumentações de Caporaletti sobre o assunto são instigantes. Entretanto, 
seria possível chegarmos a conclusões claras do que seriam estes modelos extemporizadores que 
supostamente reverberam no problema da forma musical?  

 
46 “En réalité, l'extemporisation est une objectification fondée sur la performance (...) en temps réel d’une construction mentale, le Modèle, 
anthropologiquement définit et culturellement transmis, qui, normativement parlant, ne participe pas du même caractère contraignant 
impliqué par un texte écrit dans un régime de werktreue Ideal”. Cf : V. Caporaletti, Analyse phénoménologique et musicale. p.66 
47 Ibidem. 
48  Ou ainda podemos pensar na extemporização como “camada da cultura”. Me permito fazer menção a esse 
comentário feito pelo Prof. Fabiano Araújo em recém sessão de debate dedicada ao tema “Improvisação Musical: 
interação e cultura”  dentro do Congresso Internacional Anual da ANPPOM (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Música). 
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O caso da “La sonata del perro de Mozart” de Leo Masliah 

 
Para ajudar a assimilar uma das possíveis aplicações do PAT e da extemporarização 

proponho a reflexão sobre um exemplo um tanto quanto radical, a fim de questionar os limites 
entre natureza endossomática e exossomática: trata-se de uma criação do músico uruguaio Leo 
Masliah. Coriún Aharonián aponta para a “sólida formação culta” de Masliah, afirmando que ele 
“a deixa de lado” quando faz música popular, tanto quando compõe, como quando toca ou canta.49 
De acordo com Coriún Aharonián: 

 
Serve de exemplo saber que sua “La sonata del perro de Mozart”, que remeda com 
poucas licenças uma sonata da época mozartiana, nunca tinha sido escrita. Esta peça, 
que exige um enorme esforço para cantá-la e tocá-la ao mesmo tempo, e que Maslíah 
toca com desenvoltura em público - e que tinha gravado em uma execução impecável 
- somente foi levada ao papel muito tempo depois, quando alguém fez uma 
apresentação musicológica sobre ela e pediu a ele a cópia da partitura que não existia.50 

 
De fato, Maslíah é um pianista hábil e possui sólida formação pianística na música de 

tradição europeia e realiza periodicamente performances solo ao instrumento, tocando 
especialmente repertório de compositores uruguaios. Maslíah também se apresenta como cantautor 
e atua no cenário da chamada “música popular uruguaia”. Sua “Sonata para el perro de Mozart”, 
composta em 1984, é uma canção extensa que, aos ouvidos daqueles que não são familiarizados 
com sua produção pode se passar por um tema de teatro-musical, dado o teor dramático da letra, 
subvertido em humor e ironia.  

A musicóloga uruguaia Graciela Paraskevaídis dedica um artigo para analisar esse tema, 
reforçando as características do artista mencionadas anteriormente. No trabalho, percebemos o 
problema da distonia dos códigos no exercício da análise. Ao mesmo tempo que Paraskevaídis 
reconhece o valor dessa experiência transcultural, recorre à apresentação formal da “obra” com 
base nos indicativos da sonata clássica; exposição, desenvolvimento, re-exposição; 
desenvolvimento melódico e harmônico. Paraskevaídis aponta ainda algumas “figuras retóricas” 
que o compositor utilizou para se remeter ao estilo clássico.  

Em primeiro lugar vem a questão: a análise não entraria em contradição com a afirmação 
anteriormente exposta de Aharonián sobre a “inutilidade” da escrita musical na música popular? 
Ao mesmo tempo, observamos que a única menção a uma possível ação formativa-musical que 
tenha relação com o corpo é um trecho do artigo em que se atribui sentido e amálgama à voz 
cantada e aos elementos da “execução impecável” de Masliah ao piano:  

 
Masliah joga no limite de cruzamentos, distanciamentos e aproximações. O material 
musical de sua sonata é mimético, mas imaginado e imaginário, e foi construído com 
um ouvido que assimilou  e centrifugou o modelo original sem citá-lo literalmente. 51  

 
49 “Leo Maslíah, uno de los más importantes músicos populares que ha dado el Uruguay en las últimas dos décadas, tiene una solidísima 
formación culta, que generalmente deja de lado cuando hace música popular, tanto cuando la compone como cuando la toca o cuando la 
canta”. Cf: C. Aharonián. “Músicas Populares y educación en…”, p.19. 
50 “Sirva de ejemplo el saber que su “La sonata del perro de Mozart”, que remeda con pocas licencias una sonata de la época mozartiana, 
nunca había sido escrita. Esta pieza, que exige un enorme esfuerzo para cantarla y tocarla al mismo tiempo, y que Maslíah tocaba con 
soltura en público – y había grabado en una ejecución impecable–, sólo fue llevada al papel mucho tiempo después, cuando alguien hizo una 
ponencia musicológica sobre ella y le pidió copia de la partitura que no existía”, C. Aharonián. “Músicas Populares y educación en…”, 
p. 19.  
51 “Masliah juega en el filo de cruzamientos, distanciamientos y acercamientos. El material musical de esta sonata es mimético pero 
imaginado e imaginario, y ha sido construido con un ‘oído’ que ha asimilado y centrifugado el modelo original, sin citarlo literalmente”. Cf 
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A composição de Masliah não pode ser considerada uma “versão”. Entretanto, podemos 

dizer que esse jogo mimético produz uma espécie de reprodução de um tipo formal que possui 
materiais musicais carregados de sentidos históricos próprios, bastante reconhecíveis. A criação 
não foi elaborada na partitura, ou seja, seu suporte não é o papel. Poderíamos dizer que a 
performance de Masliah viria da qualidade psicossomática do PAT presente em sua objetivação 
estético formal, através de sua variada bagagem sensorial e intelectual, como podemos constatar 
em muitas de suas performances. Podemos levantar também outra hipótese: a de que a diferença 
de suas execuções estaria nesses gestos particulares originados da “energia rítmica” que toma como 
base as “figuras retóricas” de uma sonata clássica. Assim, o resultado confunde pelo seu grau de 
similitude com a forma final acabada de uma composição que tem como base o “médium da notação 
musical”, mas na verdade seria também induzida por outros mecanismos durante o processo 
formativo, principalmente o PAT através de uma “extemporização” dos modelos.  

Uma breve investigação com base na escuta das duas gravações nos aponta para algumas 
diferenças performáticas interessantes. A primeira se encontra no disco Extraños en tu casa 52 e a 
segunda trata-se de uma gravação ao vivo na Espanha, incluída no álbum Leo Masliah en Hispania.53 
Nelas, é possível perceber a diferença entre os “pulsos contínuos” e a maneira como o cantautor 
funde suas falas com o acompanhamento do piano. Nos interessa particularmente dois momentos 
na música em que há uma textura de acompanhamento que julgo ser um resultado de um exercício 
extemporativo formulado a partir dos modelos de acompanhamento advindos da escrita pianística 
das sonatas clássicas. A proposta aqui, é que visualizemos essas figurações pianísticas nesse 
contexto, não apenas como acompanhamentos funcionais, que obedecem a uma lógica harmônica 
linear, mas sobretudo como textura que ampara a dinâmica energética da voz em forma de 
acompanhamento pianístico. A primeira “textura” que considero resultado de um exercício 
extemporativo consiste numa sequência de arpejos ascendentes e descendentes realizados pela mão 
direita e apoiados por um intervalo de oitava na mão esquerda, que duram 34 compassos.54 Nela, 
verificamos a recorrência do salto intervalar maior que 1 oitava entre a última nota do arpejo e a 
primeira nota do compasso seguinte, localizada na maior parte das vezes no momento em que há 
ausência de texto e consequente pausa na melodia. Na partitura, a transição para essa sessão se dá 
a partir de um compasso ternário para o retorno ao binário simples. Entretanto, seria mais 
conveniente “sentir” a figuração do acompanhamento em compasso quaternário. Na gravação ao 
vivo é possível perceber que o pianista acentua as notas alvos do salto intervalar mencionado, 
causando a sensação de um apoio no que seria o terceiro tempo deste quaternário.55 É evidente 
que esta agógica não pertence ao plano da visualidade e é conduzida por estímulos sensórios 
motores ativados pelo PAT.  

 

 
 Graciela Paraskevaidis, “Un caso de musicofagia onírica: el perro de Mozart y la sonata de Maslíah”. Ponencia, Quintas Jornadas 
Argentinas de Musicología y Cuarta Conferencia Anual de la Asociación Argentina de Musicología, Buenos Aires, 
1990, p.2 
52 Leo Masliah. Extraños en tu casa. La Batuta. 1985. Cf: https://www.youtube.com/watch?v=4GLpdmgjaqc 
53 Leo Masliah. Leo Maslíah en Hispania. Perro Andaluz 2003. As gravações neste disco foram realizadas em 1989 e 
2002. Cf. https://www.youtube.com/watch?v=gVdWCXOfB1E 
54 Aos 3:20 de cada uma das faixas disponibilizadas na plataforma YouTube.  
55 A insistência do compositor em manter o compasso binário como base para a música faz com que a peça 
contabilize nada mais nada menos do que 423 compassos em sua versão notada. 
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Fig. 1: Primeira textura de acompanhamento. Os traços vermelhos indicam os saltos mencionados.  

 

A segunda textura de acompanhamento mencionada dura 55 compassos. Na gravação ao 
vivo, podemos notar a destreza técnica do pianista ao executá-la em andamento ligeiramente mais 
rápido que a gravação em estúdio. Evidentemente, a precisão não é o objetivo principal da 
performance. Esta ligeira alteração no andamento em conexão com a energia psicomotora e a 
condução da linha de voz, faz com que esta fórmula pianística ostensivamente aplicada em 
repertórios tradicionais, tenha seu sentido alterado no processo formativo. 

 

 
Fig. 2: Segunda textura de acompanhamento. 

 
 
Levando em conta o fato de Masliah nunca ter escrito essa peça antes que lhe pedissem a 

partitura para o estudo analítico, sugiro pensarmos que a escolha dos materiais foram feitas a partir 
de uma “mediação endossomática e negociação contextualizada e interativa” 56  através da primazia 
de uma ação formativa direcionada por indutores de energia sensório motores que adaptam o 
sentido do tempo e da pulsação a condução da voz e da expressividade do texto. 

 

 
56 V. Caporaletti.  “Analyse phénoménologique et musicale”, p. 63 
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O âmbito eletivo da extemporização está na produção de um enunciado musical que 
não tem referente escrito, ou com referente escrito a partir do qual seja possível, por 
convenção cultural, se afastar performativamente, passando a afetar a própria estrutura 
ritmo-diastemática, harmônica ou modal, etc. sem perder a identidade textual de 
unidade de conceituação musical e fluir em um procedimento variacional-elaborativo 
intencional e culturalmente reconhecido.57  
 

Muitas dimensões da “Sonata para el perro de Mozart” poderiam ser aprofundadas a partir 
das ferramentas que nos proporciona a musicologia audiotátil. Não é objetivo deste artigo esgotar 
o assunto, mas apontar o fato de que essa criação musical, mesmo que aparentemente subsumida 
ao medium visual, é um exemplo radical de uma manifestação “audiotátil”.  

 
Recriação, transcriação na perspectiva da teoria da formatividade audiotátil 

 

De maneira geral, uma das hipóteses formulada aqui, é a de que um dos possíveis fatores 
fundamentais que orientam a “originalidade” de estilo e a “pertinência” estética de boa parte das 
produções musicais audiotáteis ao longo do século XX na América-Latina, foi justamente a 
“recriação” como ação formativa, isto é, como procedimento que não está contido somente no 
domínio da “composição” operando sobretudo na dimensão performática do material musical através 
da extemporização, como compreendida pela TMA.  

É evidente que “recriação” é uma categoria que já foi amplamente teorizada no campo 
artístico. Um exemplo dentro dos estudos da música popular brasileira é o da 
socióloga/antropóloga Santuza Cambraia Naves. Naves realizou um exame sobre o impacto e os 
desdobramentos dos ideais do movimento modernista no Brasil desde a década de 1920 até a 
década de 1960. A música e os músicos populares, orientados por duas leituras das atitudes 
modernistas: a do “engenheiro” - regida pelo rigor construtivo - e a de “bricoleur”, na acepção de 
Lévi-Strauss. A atitude de “bricoleur” predominou entre os artistas brasileiros do século XX, sendo 
caracterizada por “um tipo de produtor que se define pela maneira incorporativa de realizar suas 
operações, utilizando sempre os instrumentos já disponíveis, ao contrário do engenheiro, que 
subordina cada tarefa específica à obtenção de matérias-primas e de utensílios concebidos e 
procurados na medida do seu projeto” 58 Os artistas modernistas brasileiros “partilhavam de uma 
mesma visão do país, qual seja, a de um universo inesgotável de informações culturais, tanto 
arcaicas quanto contemporâneas, tanto regionais quanto universais”.59 Para Naves, estes artistas 
lançavam mão de uma espécie de “gesto modernista” baseado na “recriação”, que pretendia a 
elaboração de uma “música artística” que pudesse conter reelaborações formais e transfigurações 
de um dado material. A depender do contexto social em que se insere, esse gesto se desdobrará de 
diferentes maneiras e com sentidos históricos distintos. 
 Outra referência que parece estabelecer vínculos com a discussão sobre a formatividade 
das obras musicais é a realizada pelo compositor Luciano Berio. No ensaio em que aborda o 
processo de “transcrição” (transcribing) (não apenas no sentido passar informações sonoras para o 
medium visual), o autor defende que o processo de “transferência de um material de um universo 
a outro” envolve processos de interpretação mais complexos que uma “tradução literal”. Os 
elementos utilizados para a realização dessa “tradução” em termos musicais, não são permanentes 
como as páginas escritas de um livro, não se limitando pela obrigatoriedade da escolha mais 
próxima “ao que o autor quis dizer”. Berio reconhece que esta atitude de “transcrever” implica em 

 
57 Vincenzo Caporaletti, “A didática da improvisação musical na escola primária e secundária. Perspectivas teóricas e diretrizes de 
método”, Tradução de Luiz Santos Lima, Música Popular em Revista, Campinas, SP, v.8, 2021, p. 17.  
58 Cf. Santuza Cambraia Naves, “Da Bossa Nova à Tropicália: contenção e excesso na música popular”, Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, vol. 15 n. 43. junho/2000, p.37. 
59 Ibidem. 
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“múltiplas formas de interação”, se aproximando ao sentido que tento dar à noção de “recriação”. 
Esta ação pode trazer à superfície funções escondidas de uma dada configuração musical, 
potencialidades contidas no cerne do material com que se trabalha. De acordo com Berio, o ato de 
transcrever (ou transcrever) atinge o centro do processo formativo e pode definir a estrutura de 
um trabalho, pois “não é apenas som que está sendo transcrito/recriado, mas a ideia”.60 

O que proponho é que pensemos esse “gesto” de transcriação/recriação sob a leitura da 
formatividade audiotátil: a partir dessa perspectiva, é possível ampliar a interpretação desse ato 
formativo trazendo à tona as dimensões extemporativas do organismo vivo das obras musicais, 
que se alteram e se configuram também a partir das dinâmicas dos diferentes médiums. Os conceitos 
de versão, arranjo e recriação podem ser repensados através das chaves medialógicas fornecidas 
pela TMA, somando-se assim mais uma ferramenta para um tipo de conhecimento musical do tipo 
perceptivo/fenomenológico. A utilização de “arranjo”, “versão”, como categorias fechadas e 
estáveis podem induzir a uma interpretação pouco afeita às distonias dos códigos culturais, que 
dessa perspectiva pode induzir resultados bastante interessantes e artisticamente provocadores. 

Para finalizar essa reflexão, podemos questionar a “flexibilidade da música popular” 
defendida por Coriún na afirmação de que “a música popular é mais flexível que a culta no uso dos 
materiais” 61 . Pela leitura da TMA, a música popular, ou música audiotátil, é aqui compreendida 
teoricamente como um fenômeno que passa por uma experiência temporal no momento da 
produção e recepção, e é marcada por uma “intrinsic corporeal inclination” que tem sua paridade 
cognitiva com uma organização e apreensão psicológica do tempo distinta.62 

3. Notas sobre o ensino das músicas audiotáteis na América-Latina 
 

As reflexões feitas até aqui levam-nos a algumas questões: Em que medida nós, professores, 
investigadores e músicos, estamos limitados à certas abordagens condicionadas pelos medium que 
estabelecemos como priori formativa? Como podemos lançar luz e estarmos mais atentos a essas 
“traduções transculturais” que realizamos em nosso exercício artístico e investigativo? Há outros 
modelos que escapam da lógica da mediação e que também atingem a experiência cognitiva no 
momento da inclusão de determinados repertórios em nossos currículos? Em que medida as 
produções musicais latino-americanas de matriz “visual” feitas no início do século XX, que tanto 
nos ditam parâmetros estéticos norteadores para a músicas “nacionais”, são apreendidas, 

 
60 Luciano Bertio, Translating music. In: Remembering the future. Cambridge. Massachussets/London: Harvard University 
Press, 2006, p. 31-60. 
61 “la música popular es más flexible que la culta en su uso de materiales”, Coriún Aharonián, “Músicas Populares y educación en…”, 
p.7. 
62  De acordo com Michel Imberty há dois tipos de indícios,  os “estruturais objetivos” (structuraux objectifs) e 
“subjetivos” que agem como vetores dinâmicos no reconhecimento de uma macro-estrutura. O primeiro reconhece 
registros, temas, ritmos e sequências harmônicas; o segundo percebe a evolução dinâmica através da sequência em 
relação ao que a precede. Por sua vez, estes indícios podem revelar dois tipos de apreensão e organização psicológica 
do tempo: uma abstrata - os “Schèmes de relation d'ordre” onde se desenham as relações formais e lógicas e outras de um 
tempo vivido concreto - os schèmes d'ordre no imediato das sucessões, os contrastes, rupturas, passagens, continuidades, 
eventos em ordem específica e irreversível: “Schemes d'ordre sont des schèmes de la continuité à l ́intérieur de la séquence, mais ils 
isolent les séquences les unes des autres du fait qu ́ils ne peuvent organiser les relations à distance et à long terme”.  
O conceito de macro-estrutura, é emprestado da linguística por Imberty, para definir um princípio geral pelo qual 
todos os récits são memorizados e contados. Haveria então uma “forma protótipica” que pertence ao conhecimento 
geral. Estes diferentes récits - podemos aqui fazer uma associação com as versões ou arranjos do repertório latino-
americano que pode ser alçado ao “cânone sonoro” de cada país - são eventos que se unem por ligações, organizando 
uma gramática que se baseia em estados e eventos, ambos são fenômenos temporais e é essa “trama do tempo” que 
pode receber significados variados a depender do seu contexto. Imberty também afirma que o “estilo” pode ser 
reconhecido e definido como uma experiência de escuta temporal progressiva e não apenas uma escuta ligada à 
memória, isso significa que a natureza dinâmica da obra musical se destaca como sua parte mais essencial e que não 
pode ser teorizada a partir de unidades discretas. Cf : Michel Imberty, La Musique Creuse le temps. De Wagner à Boulez: 
Musique, psychologie, psychanalyse, Univers Musical, L´Harmattan, 2005, pp. 65-69. 



A TEORIA DAS MÚSICAS AUDIOTÁTEIS E O CONTEXTO LATINO-AMERICANO: DIÁLOGOS E 
APROXIMAÇÕES 

	

RJMA – Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 3, 2022 
- 23 - 

 

discutidas, relidas e reinterpretadas através de outras chaves medialógicas dentro de nossas 
abordagens pedagógicas? Se isso é feito, como são categorizadas essas experiências? Deveriam elas 
serem “excessões” ou estabelecerem-se como fundadoras de uma nova perspectiva pedagógica 
para os cursos latino-americanos de músicas?  

Como os leitores puderam perceber até aqui, são muitas as reflexões suscitadas pela 
musicologia audiotátil. Neste item final, gostaria de levantar alguns pontos relacionados ao ensino 
das músicas audiotáteis em nosso continente. Para isso, parto novamente de uma denúncia de 
Coriún que nos chama a atenção para a necessidade do estudo sério e comprometido das 
manifestações ditas “populares”.  Para o musicólogo: 

 
educar com música popular deveria significar utilizar da música popular o mais valioso 
para decantar a sensibilidade e a inteligência artística do futuro cidadão, o mais 
adequado para despertar sua atenção em relação ao melhor daquilo que o rodeia em 
matéria de música, e, especificamente, o mais útil para cultivar suas eventuais 
capacidades musicais. A tendência dominante de banalizarmos nossos planos 
educativos nos países do terceiro mundo - forma eficaz de nos limitarmos ao nosso 
papel de periferia no jogo de poder mundial - impôs ao s responsáveis pela educação, 
incluindo políticos e incluindo dirigentes universitários, a sensação de que a 
possibilidade de refinar o indivíduo é pecaminosa, é uma afronta a algo, e, sobretudo, 
é algo totalmente fora de moda”. 63 

 
 Nessa afirmação, Aharonian denuncia a negligência com que é tratada a discussão  estética 

acerca do elemento “popular” na sociedade latinoamericana, entendido como um fenômeno 
“natural” que não necessita de aperfeiçoamento. O ponto mais contundente desta citação versa 
sobre a “banalização de planos educativos” no terceiro mundo, onde este aprimoramento sobre o 
indivíduo é geralmente considerado uma “invasão de privacidade”. Nesse sentido, as reflexões 
trazidas pela TMA podem fazer surgir novas proposições para os processos de ensino e 
aprendizagem na medida em que retoma a discussão estética aliada à pressupostos personalistas, 
trazendo a importância do indivíduo, seu estilo, seu modo próprio de fazer e as mediações com as 
quais atuam na finalização dos objetos musicais.  

A tarefa dos docentes, seria então a de, quando necessário, transformar esses códigos em 
“modelos” e não “módulos” 64 com grau de consciência e auto-exigência em direção a realização 
de algo, não desprezando a ferramenta visual, mas reconhecendo que nela existe uma interface que 
orienta sobremaneira os processos formativos das práticas musicais. 

Estes modelos devem servir como “modo de conhecimento e de representação da música 
coerente com suas próprias condições técnicas” como fruto de uma racionalidade corporal específica. 
Caporaletti diz:  

 
(..) repertórios em que o "dinamismo" se concretiza em formas precisas de organização 
da temporalidade musical em função sensório-motora, gerando sistemas correlatos de 

 
63 “Educar con música popular debería significar utilizar de la música popular lo más valioso para decantar la sensibilidad y la inteligencia 
artística del futuro ciudadano lo más adecuado para despertar su atención respecto a lo mejor de lo que le rodea en materia de música, y, 
específicamente, lo más útil para cultivar sus eventuales capacidades musicales. La tendencia dominante a hacernos banalizar nuestros planes 
educativos en los países del Tercer Mundo - eficaz forma de encerrarnos en nuestro papel de periferia en el juego mundial de poder - ha 
llevado a imponer entre los responsables de la educación, incluidos políticos e incluidos dirigentes universitarios, la sensación de que la 
posibilidad de refinar al individuo es pecaminosa, es una afrenta a algo y, sobre todo, es algo totalmente fuera de moda.” Cf: C. Aharonián, 
“La enseñanza de la música...”, p.9. 
64 “Somente quando é considerada dinamicamente, a obra poderá se oferecer como modelo para inaugurar uma 
genealogia de estilos: modelo, não módulo, pois o módulo é esquema aceito passivamente e engendra a maneira, 
enquanto o modelo é uma proposta operativa que inspira operações sempre novas”. Cf: Umberto Eco, “A definição da 
Arte, Edições 70, Lisboa, 1986, p.19. 
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valores estéticos altamente pertinentes, organizados em sistemáticas (etno)teóricas 
com taxonomias muito refinadas. 65  

 
 Em outro artigo, Coriún Aharonián afirma que a forma mais eficaz de adquirir um 

verdadeiro “conhecimento” da “música popular” seria através da escuta. Voltamos à questão já 
apontada nesse artigo, sobre partirmos da perspectiva da escuta para introduzirmos os aportes da 
TMA ao contexto latino-americano: “Não se pode ‘saber’ de música - de qualquer tipo - se não a 
escuta, ou melhor, se não a escuta suficientemente. E não somente em algum momento da vida, 
senão permanentemente”.66 Durante a escuta, o musicólogo como interpretante, também escolhe 
os melhores “modelos” a serem apreendidos. Conscientes dos seus papéis de propagadores de 
determinados “modelos”, os docentes viriam então a entender o ato criativo não como um 
exercício “surdo”: 

 
Muitas vezes nos deparamos com a palavra criatividade usada em contextos 
educacionais onde ou o próprio professor não tem ideia do que seja criatividade em 
termos de música, ou o conceito de criatividade foi banalizado, reduzido a um exercício 
de caos surdo que pouco contribui para o aprendizado do aluno. Perante este tipo de 
circunstâncias, parece-me francamente preferível uma práxis que deixe de lado a 
pretensão transcendentalista de um ato criativo, mas que desenvolva no educando a 
capacidade de ouvir melhor, de poder desenvolver melhores respostas aos estímulos 
auditivos e, em geral, para aumentar sua sensibilidade. 67 

 
Levando em conta esta reflexão precisa de Aharonian, outras perguntas surgem: De que 

forma esses modelos musicais, vindos de diversos locais do mundo e absorvidos pela cultura 
latinoamericana, foram apreendidos e repassados? Como o conceito de extemporização pode nos 
ajudar a compreender as construções mentais de determinados modelos antropologicamente 
definidos pela cultura do texto escrito ou pela cultura audiotátil,  antes ou depois do surgimento da 
reprodutibilidade técnica em nossas sociedades latinas? 

Em outro artigo de sua autoria sobre a obra “Le boeuf sur le toit” do compositor francês 
Darius Milhaud, Caporaletti reconhece a existência dos: 

 
“valores audiotáteis no interior da dimensão da escrita na qual se moviam os vários autores brasileiros 
de música popular nos primeiros anos do século XX, num amplo leque que vai “[...] dos arranjos 
folclóricos  (Vamo Maruca, Vamo, de Juca Castro) a composições muitíssimo sofisticadas (Tango 
Brasileiro, de Alexandre Levy)”, e com músicos de extração muito diferente, desde o “pianeiro” 
Osvaldo Cardoso de Menezes a um Alberto Nepomuceno, compositor - para todos os efeitos - 
“clássico”. 68 

 
É possível levantar a hipótese de que esses valores audiotáteis reconhecidos no código 

escrito poderiam ser relidos como uma resposta de resistência face à dependência dos modelos 
visuais europeus? Atento para o significado da palavra resistência na acepção que tento dar aqui, 
distinta de “reação”. A esse respeito, Aharonian diría:  

 
65 Vincenzo Caporaletti. “A didática da improvisação musical ...”, p. 8. 
66 C. Aharonián, “Músicas Populares y educación en…”, p.12. 
67 “A menudo se encuentra uno con la palabra creatividad usada en contextos educativos en los que, o bien el docente no tiene él mismo 
idea de en qué consiste la creatividad en materia de música, o bien el concepto de creatividad ha sido banalizado, rebajado a un ejercicio de 
caos sordo que muy poco aporta a la formación del alumno. Frente a este tipo de circunstancias, me parece francamente preferible una praxis 
que deje de lado la trascendentalista pretensión de acto creativo, pero que desarrolle en el educando la capacidad de escuchar mejor, de poder 
desarrollar mejores respuestas frente al estímulo auditivo y, en general, de potenciar su sensibilidad.”, Cf: C. Aharonián, “La enseñanza 
de…”, p.6-7. 
68 V. Caporaletti, “Milhaud, Le boeuf sur le toit ...”, p.5. 
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Na América Latina, um compositor popular precisa de uma boa armadura para defender-se das 
intermináveis armadilhas da independência. E, para isso, também precisa ter uma visão a mais 
completa possível do que se faz no terreno da música culta, na metrópole e em seu próprio meio 
ambiente. 69  

 
Ao trazer a representação da “armadura”, Aharonián acaba por reforçar semanticamente a 

ideia de resistência, apontando novamente para as barreiras materiais que a determinação cultural 
audiotátil - como uma coordenada historicamente existente - precisou sobrepujar para se legitimar 
num contexto de “corrida modernizadora” nas metrópoles latino-americanas. É certo que 
precisamos transformar a noção superficial  de uma suposta “liberdade” da ação criativa do músico 
popular latino-americano, uma indicação que nos diferencia enquanto sociedade mas que nos 
empurra, metodologicamente, para esse eterno desconhecimento de si mesmo.70  

Assim como a musicologia latino-americana, a pedagogia em torno aos saberes musicais 
do continente empreendem grandes esforços para imporem-se como modelos válidos e legítimos, 
sob o peso da supremacia dos modelos norte-americanos e europeus em nossas instituições.  

Um dossiê publicado no ano de 2020, “Tramas latinoamericanas para una educación plural” traz 
várias discussões sobre o assunto em torno da pedagogia e do ensino musical no continente. Em 
um dos artigos intitulado “Formación instrumental superior en músicas populares Propuesta teórica para la 
creación de programas de curso”, Juan Sebastián Ochoa e Bernardo Cardona defendem a criação de uma 
nova proposta pedagógica e epistêmica para os programas de ensino musical, apoiada em novas 
diretrizes de pensamento que reverberam diretamente na prática.  

Um dos temas presentes no artigo gira em torno da “pertinência” dos assuntos a serem 
abordados pela educação musical; estes deveriam levar em conta o território (local) em que o 
processo se desenvolverá. Em minha visão, deve haver, nesse sentido, uma consciência dos 
critérios culturais locais relacionados aos perfis não só antropológicos e identitários, mas também 
através das experiências perceptivas e cognitivas dos sujeitos envolvidos. Nesse nível, a discussão 
sobre a função dinâmica dos princípios epistêmicos englobados nos médiums (escrito e audiotátil) 
contribuem na visualização dos significados culturais das manifestações musicais, garantindo assim 
a conformação simbólica e morfológica de características próprias de cada cultura.71 

Nesse aspecto é importante assinalar que, diferente do contexto europeu, no qual os 
estudantes estão familiarizados com a cultura visual musical desenvolvida desde tenra idade através 
de escolas preparatórias, no contexto latino-americano a carência de instituições de ensino musical 
pré-universitários faz com que estes alunos não entrem nivelados na formação superior neste 
quesito em particular. Dito isso, é de se imaginar todas as dificuldades que se decorrem desse 
processo, até mesmo porque a não-igualdade das experiências musicais entre docentes e estudantes 
em termos de experiências perceptivo-cognitivas, colocam desafios contínuos para ambas as 

 
69 En América Latina, un compositor popular necesita una buena armadura para defenderse de las interminables trampas de la 
dependencia. Y, para ello, también necesita tener una visión lo más completa posible de qué se hace en el terreno de la música culta, en la 
metrópoli y en su propio medio ambiente”. Cf: C. Aharonián, “Músicas Populares y educación en…”, p.19.  
70 Cabe aqui outra reflexão pertinente ao assunto proposta por Caporaletti: “Com sua inclinação em direção a uma 
abordagem “de baixo para cima”, realizada na ação artística e comunicativa, a utopia de um sistema cuja as regras são 
induzidas pelo indivíduo via sua própria mediação endossomática e uma negociação contextualizada e interativa”. 
“Avec son inclination vers une approche bottom-up, réalisé dans l´action artistique et communicative, l ́utopie d´un système dont les règles 
sont induites par l ́individu via sa propre médiation endosomatique et une négociation contextualisée et interactive”. Cf: Vincenzo 
Caporaletti, “Analyse phénoménologique et musicale, p. 63. 
71 Minha experiência no ambiente multicultural da Universidade Federal da Integração Latino-americana me traz 
excelentes exemplos sobre como essas dificuldades práticas surgem na dimensão didática, especialmente quando 
tentamos compreender os processos musicais na região de “tríplice fronteira” Brasil, Argentina, Paraguai. Tenho 
percebido na prática como a “exclusão” de qualquer matriz perceptiva dos processos de ensino musical pode acarretar 
diversos problemas profissionais aos estudantes que desejam se inserir de alguma forma no mercado de trabalho 
musical. 
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funções. O mesmo pode ser dito sobre docentes que assumem suas funções sem estarem 
habituados com a prática da escuta fonográfica detalhada, não utilizando desse medium para o 
reconhecimento de valores audiotáteis que possam ser estimulados durante o processo de 
aprendizagem.  

Essa não “compreensão da realidade do outro” ou da “lógica sintática do outro” é 
verificada por Aharonián no exercício superficial de uma investigação feita em curto prazo, que 
não contribui para a construção desse conhecimento.  

 
Mas o exercício de tirar os óculos da própria cultura para interpretar e/ou 
compreender os parâmetros de outras culturas não é cultivado com a ênfase essencial. 
Um fenômeno como a tradição afro-montevideana de percussão chamada “llamada” 
e sua consequência, o candombe, são quase impossíveis para um nativo de Montevidéu 
entender completamente, mas agora, com o surgimento desse fenômeno, musicólogos 
e fãs de musicologia de outras partes do mundo lançam abordagens teóricas cunhadas 
em poucos dias após uma observação inevitavelmente superficial e, portanto, 
desrespeitosa com esse “outro”. 72 

 Habilitar os estudantes dentro de um cenário multicultural para o entendimento dos 
diversos códigos musicais é um exercício que deve ser feito com cautela, cuidado e tempo 
dispendido. Cabe novamente ao papel do docente, tomar consciência do aspecto formativo das 
músicas que ensina, entendendo-as como fenômenos que podem assumir resultados distintos a 
depender também dos mediums utilizados.  

Outro argumento do artigo supracitado versa sobre a “posição decolonial”, temática cara 
aos debates contemporâneos: 

 
O modelo hegemônico de formação musical, centrado quase exclusivamente nas 
músicas acadêmicas da Europa Central, constituiu um projeto colonial, na medida em 
que negou o invisibilizou as culturas musicais dos países em que se estabelecido e 
propôs, em vez disso, uma única música como um objeto de estudo válido. A posição 
decolonial não significa negar ou invalidar o saber herdado do Ocidente, mas concebe-
o como mais um dentro de um pluriverso de saberes.73 
 

A crítica é oportuna, entretanto, nesse caso verifico a necessidade de uma avaliação mais 
detalhada e atenta sobre a medida de dependência do material musical dos gêneros populares da 
matriz cognitiva visual. Mais do que “mais uma dentro do pluriverso de saberes” é necessário 
identificarmos quais os valores estéticos e poéticos do médium visual que estão presentes em 
muitos dos gêneros considerados “audiotáteis” ou “populares”. Compreender essas imbricações 
historicamente é fundamental para dinamizar as categorias e manter a dialética dos processos 
musicais, compreendendo-os na sua autonomia e lógica interna. A assertiva de Coriún Aharonián 
que avalia o ensino da música popular como “um mecanismo de paralisia dos processos sociais 
normais e esclerosamento de conceitos, de extrema fixação aos esquemas do passado” pode 

 
72 “Pero el ejercício de despojarse de los anteojos de la propia cultura para interpretar y/o entender los parámetros de las otras culturas no 
es cultivado con el énfasis imprescindible. Un fenómeno como la tradición afromontevideana del toque de tambores denominado “llamada” 
y su consecuencia el candombe son casi imposibles de penetrar a fondo para un nativo de Montevideo, pero ahora, con la puesta en boga de 
ese fenómeno, los musicólogos y los aficionados a la musicología de otros lugares del mundo lanzan enfoques teóricos acuñados en pocos días 
tras una observación inevitablemente superficial y por ende no respetuosa de este “otro”. Cf: C. Aharonián, “Músicas Populares y educación 
en …”, p.16. 
73 J. S. Ochoa, B. Cardona, “Formación instrumental superior en músicas populares…”, p.67. 
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reforçar essa ideia. 74  O autor adiciona: “No âmbito criativo e interpretativo, raras vezes se pode 
encontrar uma docência dinamizadora, viva, alerta ao processo histórico natural” .75  

Os autores também destacam a importância da construção de propostas artísticas 
individuais que estimulem a “flexibilidade” e “criatividade” musical, trazendo o sujeito para dentro 
do processo formativo musical. Contudo, dividem a criatividade em três ambientes distintos: 
criatividade interpretativa, improvisação e escrita musical (composição e arranjos). Nesse caso, 
adiciono a observação de que essa tripartição corre o risco de priorizar o regime da notação 
tradicional, reforçando os papéis apartados entre compositor e executor. Levando em conta que o 
artigo se dirige fundamentalmente à formação superior em música popular, seria necessário 
retomar a discussão em torno da mediação visual (escritura) como subsumida, e não ausente ou 
predominante, à mediação audiotátil.  

Por fim, os autores elencam uma série de conceitos que orientariam essa nova proposta 
curricular para um Curso Superior de Música Popular. Dentre eles o “pensamento crítico” e o 
“reconhecimento de múltiplas técnicas instrumentais e vocais”. Sobre este último, penso ser 
importante sublinhar que a palavra “técnica” normalmente está associada à ideia da execução 
instrumental ou de “performance”. Dentro da concepção da formatividade artística, que 
compreende o fazer musical como uma “experiência”, o olhar para a técnica se volta para a técnica 
de algo, associada a performance de algo, não estando este “algo” desprendido da temporalidade da 
experiência”.76 O aprendizado da digitação de uma escala não deve continuar a ser apartado da 
reflexão sobre os valores temporais e corporais que estão induzindo o movimento dos dedos. 

A busca por um “pensamento crítico” dentro de um Curso Superior de música deve 
estabelecer em sua proposta pedagógica a demonstração dessas funções reguladores do fazer 
musical de maneira elucidativa. Ao meu ver, este aspecto não se dará - ao contrário do que 
defendem os autores - se não definirmos quais tipos de repertório serão abordados e porque 
escolhê-los. Se escolhermos um conjunto de gêneros mais representativos em nosso contexto, 
podemos nos aprofundar na relação destes com os mediums. Uma das competências que podem ser 
adquiridas é o reconhecimento auditivo dos valores sonoros que induzem os diferentes tipos de 
escritura, as gravações usadas como referência para aprendizagem e nosso próprio mecanismo de 
reconhecimento e incorporação dos códigos inseridos nessas mediações.  

 

*** 

 
Este artigo partiu de um exercício reflexivo em torno das premissas da Teoria das Músicas 

Audiotáteis e os possíveis diálogos que ela poderia estabelecer com determinadas problemáticas do 
pensamento musicológico latino-americano sobre “música popular”.  

 
74 un mecanismo de paralización de los procesos sociales normales y esclerosamiento de conceptos, de fijación a fuego de esquemas del pasado. 
Cf: C, Aharonián, “Músicas Populares y educación en…”, p.18. 
75 “En lo creativo y en lo interpretativo, rara vez se ha podido encontrar una docencia dinamizadora, viva, alerta al natural proceso 
histórico”. Ibidem. 
76 Essa crítica nos remete aos argumentos que Nicholas Cook traz em seu livro Beyond the score, de que as partituras e a 
teoria musical são configurações espaciais de modelos atemporais. Sua crítica se dirige precisamente ao estancamento 
da performance num espaço atemporal, adicionaremos aqui a “técnica” evitando assim que ela seja vista como 
consequência significante de uma determinada prática ao longo de um período de tempo. A configuração do conceito 
de técnica também possui um processo histórico que aconteceu concomitantemente a visualização da movimentação 
do músico do ponto de vista anatômico e muitas das correntes dependiam a prática repetida como “grande 
proporcionadora da destreza do instrumentista”. Cf: Nicholas Cook, Beyond the Score: Music as Performance, Oxford, New 
York, Oxford University Press, 2013. 

  



MARIA BEATRIZ CYRINO MOREIRA 
	

RJMA – Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 3, 2022 
- 28 - 

	

Na primeira parte, procurei contextualizar o leitor sobre minha atuação no campo dos 
“estudos da música popular” ativando um olhar crítico para os problemas que figuram em torno 
de nossos objetos de pesquisa. Fiz esse relato incluindo gradativamente explicações na minha 
leitura de alguns dos princípios da teoria da formatividade audiotátil. Com estes apontamentos 
pretendo também atualizar pesquisadores fora do continente que se interessam sobre a temática, 
sobre o “estado da arte” dos estudos sobre música popular na América Latina.  

A segunda parte foi dedicada à apresentação de dois referenciais latino-americanos e 
posterior confrontação destes com a TMA. Ao retomar o pensamento do musicólogo argentino 
Carlos Vega tive como objetivo ressaltar seu pioneirismo na proposição de um estudo voltado ao 
que ele chamava de “mesomúsica”, reconhecendo, entre outras coisas, seus valores intrínsecos e 
sua distinção da música artística europeia e das músicas de tradição oral. Esses valores intrínsecos 
à música popular latino-americana podem ser vistos como parte da “epistemologia daquilo que é 
próprio” e são essenciais para compreender o desenvolvimento cultural das sociedades desse 
continente. Ao tratar sobre o problema da “Escuta pós-colonial”, procurei contrapor o diagnóstico 
dado por Juan Pablo González sobre a entrada da mediação fonográfica em território latino-
americano à perspectiva medialógica da teoria audiotátil. Meu objetivo foi demonstrar como esse 
aporte da TMA pode nuançar determinados aspectos relacionados a essa fase de “colonialismo 
sonoro” em nosso território, desvendando mecanismos específicos das “formatividades” dessas 
músicas.  

Na terceira parte, iniciei uma discussão que procurou se aproximar das definições dos 
códigos musicais audiotáteis e visuais, principalmente pelo viés da “distonia” entre códigos 
suscetível em diversas situações da prática musical. Uma dessas situações é o momento da 
produção de “versões”, conceito que parece circular nas referências que trabalhamos nesse artigo. 
Trago as acepções do termo por alguns autores e levanto mais perguntas do que propriamente 
respostas. Mais uma vez, acredito que a TMA pode atuar no sentido de ampliar as dimensões do 
que pode ser discutido na análise performáticas e de gravações. Como exemplo, propus uma breve 
análise sobre o caso de alguns trechos da “La sonata del perro de Mozart” do artista uruguaio Leo 
Masliah. Escolhi esse exemplo pois trata-se de uma canção popular totalmente baseada no que 
julguei ser modelos extemporativos de uma sonata clássica. A argumentação confrontou um artigo 
publicado por Graciela Paraskevaidis que analisa a obra em moldes da teoria tradicional, colocando 
em foco a ausência da partitura quando esta foi gravada. Trata-se de um caso curioso que aguça 
nossa sensibilidade auditiva e ao mesmo tempo coloca-nos de frente ao problema do 
PAT/mediação visual/extemporarização. Como uma espécie de desdobramento contínuo da 
reflexão sobre o conceito de “versão”, trouxe o conceito adjacente de “recriação”, categoria 
bastante utilizada e mobilizada no campo de estudos da música popular, comparando as 
perspectivas “modernista” (Santuza Cambraia Naves) e “pós-modernista” (Luciano Berio) com o 
prisma da formatividade audiotátil.  

A parte final deste artigo foi incluída no escopo do trabalho por um motivo: todas essas 
reflexões dirigem-se a um fim maior, de potencial imensamente transformador: o âmbito do ensino 
musical na América-Latina. Nele, as lúcidas afirmações de Coriun Aharonián misturam-se à 
discussão de como todas essas concepções nos ajudam a “tomar decisões” que influenciam nossos 
currículos institucionais, especialmente em nível superior. Reconhecendo a insuficiência de 
referências mais especializadas sobre o assunto da educação musical, procurei apenas ressaltar que 
muitos dos olhares críticos direcionados à “renovação epistemólogica” do ensino ainda carecem 
de cuidado e atenção redobrada. Por fim, reconhece-se a impossibilidade de não se tomar uma 
posição dentro do debate.  

Para finalizar, durante este período de investigação sobre a TMA que já dura quase três 
anos, ao compartilhar algumas ideias com colegas da área da pesquisa em música popular, pude 
perceber uma certa resistência às premissas colocadas pela abordagem audiotátil, tanto pela sua 
iniciativa de criar uma espécie de nova “teoria da percepção” como pelas brechas que dela poderiam 
surgir, as quais alimentariam, ao contrário do que se espera, as dicotomias entre “conhecimento 
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formal musical” e “aprendizagem autodidata” da música. Penso que teorias são passíveis de serem 
utilizadas para diversos fins e abordagem audiotátil não seria a única a demandar uma efetiva 
atenção no uso de suas proposições metodológicas. No entanto, não há dúvidas de que ela 
consegue incorporar à musicologia a questão “performática” numa direção oposta dos chamados 
Performances Studies bem como adicionar algumas nuances em pressupostos que já circulam no 
campo dos Estudos sobre Música Popular. Além disso, ela reforça mais uma vez a discussão acerca dos 
valores epistêmicos relacionados às dicotomias redutoras. Neste quesito, um aprofundamento das 
relações medialógicas destas tipologias trariam novos significados ao estudo dessas músicas, de 
modo que fique claro a diferença entre uso e interpretação - como alerta Caporaletti. 77 
Compreender a “intentio operis” dos músicos pode colocar mais peso às consequências da mediação 
no momento da produção artística e revelar aspectos “escondidos” desses diversos modos de 
escuta. 

*** 

Maria Beatriz Cyrino Moreira 
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