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CENAS MUSICAIS 3 

EDUCAÇÃO MUSICAL E PSICANÁLISE: ENCONTROS POSSÍVEIS? 

 

A crise na educação como um reflexo das aceleradas mudanças sociais do mundo pós-

moderno tem surtido efeitos devastadores no cotidiano escolar e na vida dos docentes. Em 

vista de tais mudanças, a psicanálise, hoje, deixou de ser apenas uma prática clínica, 

dialogando com a cultura, com o campo social e com a educação. Estudos recentes, 

entremeando-se Psicanálise e Educação, têm clarificado muitas questões referentes à escola, 

aos processos educativos, aos alunos e professores, enquanto sujeitos da educação, 

produzindo enormes contribuições para a área e trazendo um novo olhar para os fenômenos 

educacionais, decorrentes das transformações sociais e culturais da contemporaneidade.  

Por que buscar na Psicanálise fundamentos para compreendermos a formação de 

professores para a Educação Musical? Que contribuições a Psicanálise poderá oferecer aos 

educadores musicais em relação à música e seu ensino tomada como objeto desses sujeitos? 

De que modo somos capturados pela música? Que sentidos e significados são conferidos a 

ela? Considerando a música como uma das formações do inconsciente, em que medida a 

Educação Musical poderá contribuir para uma escuta significativa do sujeito? 

Neste capítulo, pretendo tecer algumas reflexões entre Psicanálise e Educação 

Musical, estabelecendo laços e analisando as possíveis contribuições entre os dois campos. 

Tomarei como referenciais teóricos aportes da psicanálise freudiana e lacaniana, 

fundamentados na releitura que o psicanalista Jacques Lacan elaborou da teoria de Freud, para 

subsidiar os aspectos examinados. Como nos diz Kupfer (2007, p.118): “o saber da 

psicanálise poderá ser operativo para um educador se ele puder se apropriar desse saber”. 

Assim, entremear Psicanálise à Educação Musical tornou-se um desafio e uma viagem por 

caminhos nunca antes percorridos. 

 

3.1. O mal-estar no âmbito da Educação Musical  

 

No âmbito escolar, percebe-se um crescente mal estar em diversas instâncias da 

escola, reflexo das transformações sociais que estamos vivendo: alunos que não gostam de 

estar na escola, pois, fora dela, têm acesso a divertimentos e informações mais atraentes e 

rápidas; pais descontentes com a qualidade do ensino e preocupados com o futuro profissional 

de seus filhos; professores que se sentem desvalorizados, insatisfeitos pelos baixos salários, 

pelas péssimas condições de trabalho e impotentes para resolver os mais diversos desafios do 



75 

 

cotidiano escolar; direção e coordenação pedagógica que não dão conta de solucionar os mais 

variados problemas do dia a dia da escola. Os docentes costumam atribuir as causas do 

insucesso escolar ao governo, à direção, aos alunos indisciplinados, à saúde, aos familiares 

dos alunos, às condições sócio-econômicas e culturais etc. Instaura-se, então, um generalizado 

mal-estar em toda a comunidade escolar, resultado de um entrelaçamento entre as condições 

subjetivas e as condições sócio-culturais, decorrente da articulação entre cultura e 

subjetividade.  

Freud (1930/2002), o pai da Psicanálise, em seu ensaio O mal estar na civilização já 

havia preconizado que a questão da felicidade humana é algo cultural e subjetivo. Na 

concepção de Freud, o que chamamos de civilização – a soma integral de realizações, 

regulamentos, atividades intelectuais, científicas e artísticas, reverência à beleza, ordem, 

limpeza, relacionamentos sociais – é, em grande parte, responsável pela nossa infelicidade.  

Nessa obra, Freud desenvolve uma reflexão sobre aspectos da cultura, fazendo um 

contraponto com a questão da felicidade humana, apontando um futuro sombrio para a 

humanidade. Freud denominou de frustração cultural o domínio que a civilização e a cultura 

exercem sobre o grande campo dos relacionamentos sociais. Neste aspecto, o pai da 

Psicanálise observa que a civilização pressupõe a não-satisfação pela opressão ou repressão 

dos instintos que acabam deslocados para outras condições de satisfação, semelhantemente ao 

processo de sublimação: 

 

A sublimação do instinto constitui um aspecto particularmente evidente do 

desenvolvimento cultural; é ela que torna possíveis às atividades psíquicas 

superiores, científicas, artísticas ou ideológicas o desempenho de um papel tão ativo 

na vida civilizada. (FREUD, 2002, p. 22). 
 

 

Isso acontece porque, segundo Freud, existe um antagonismo entre os desejos 

provenientes dos instintos humanos e as restrições impostas pela civilização, comprometendo, 

por sua vez, a felicidade do homem. Esta somente se efetiva por duas vias: obter prazer e 

evitar o desprazer, ou seja, a consecução da felicidade encontra-se atada ao circuito de prazer. 

Freud desvela, ainda, que a agressividade, a crueldade e a hostilidade constituem sentimentos 

inerentes à natureza humana e, por isso, a civilização precisa estabelecer meios para controlar 

os instintos agressivos - manifestações explícitas da pulsão de morte.  
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Em um segundo momento de seu ensaio O mal estar da civilização, Freud retoma sua 

teoria das pulsões
12

 apontando que a dualidade pulsional - amor e ódio, vida e morte -, são 

imperativos dos seres humanos e atuam tanto no inconsciente do indivíduo como em sua vida 

social. Afirma ainda que a compulsão para repetir e o caráter conservador da vida instintiva 

no homem geram esses confrontos e acabam por determinar que a civilização se configure 

como “a luta do homem pela vida”. A agressividade reprimida pode gerar um sentimento de 

culpa, na medida em que o superego assume a função controladora sobre os instintos 

agressivos. A constância e a repetição desse processo acabam por gerar um mal estar na 

civilização. Este mal estar reflete-se na busca constante do ser humano pelos ideais da 

felicidade, tornando-se um imperativo na vida humana, que se agravou especialmente no final 

do século XX, devido à acelerada mudança desencadeada sobre a civilização, na pós-

modernidade, afetando o Estado, as instituições, os serviços públicos, a família, a igreja, as 

relações sociais e a educação.   

O que muitos desconhecem é que a felicidade não existe em sua plenitude e 

completude, pois sempre haverá algo que nos falta, gerando conflitos e angústias. Lacan, ao 

fazer uma releitura da obra freudiana, considerou a pulsão como um dos quatro conceitos 

fundamentais da psicanálise. Em sua abordagem, a pulsão inscreve-se na manifestação 

inconsciente da falta e do algo não-realizado. Esta falta de algo vai gerar uma permanente 

busca pelo objeto de desejo do sujeito (LACAN, 1964/1998).  

Em relação à música, se, por um lado, fazer e escutar música vem ocupando um lugar 

proeminente em todas as culturas desde os primórdios da história da humanidade, por outro 

lado, as concepções sobre música, sua natureza e o valor que lhe é atribuído nas sociedades 

humanas influenciam diretamente os processos de ensino e aprendizagem musical na escola.  

Desde a conhecida afirmação de Aristóteles (384-322 a.C) em sua obra A Política: “não é 

fácil determinar a natureza da música ou explicar por que as pessoas devem possuir certo 

conhecimento acerca da mesma” (1997, p. 1339), tais debates são tão instigantes que 

pesquisadores ainda buscam, nos dias atuais, desvelar caminhos que possam responder a essas 

questões. 

Fonterrada (2005) considera que a Educação Musical decorre de hábitos, valores, 

condutas e visões de mundo das sociedades em diferentes épocas e defende a idéia de que a 

                                            
12 Por pulsão, no sentido freudiano, entendemos uma representação psíquica de uma fonte endossomática de 

estimulações que flui continuamente, demarcada entre o psíquico e o somático. 
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música é uma parte necessária e não periférica da cultura humana, merecendo ocupar um 

lugar de destaque no cenário educacional.  

O filósofo e músico canadense David Elliot (1995), em seu livro Music matters, 

sustenta que a música é uma prática humana multiforme e diversificada que está imersa em 

um contexto histórico, político, social e cultural. Ressalta, ainda, que a concepção de música 

deve ser uma concepção aberta, pois não existe uma definição que possa englobar todas as 

práticas musicais do mundo, uma vez que as próprias obras musicais, como produtos do fazer 

musical, estão determinadas por estes contextos. Nessa concepção, podemos afirmar que a 

diversidade musical representa constructos derivados do reflexo das características culturais e 

do momento histórico e social. Para o autor, fazer música é essencialmente uma questão de 

saber construir padrões e estruturas sonoro-musicais, articulando-se tradições e inovações 

pessoais, modelos musicais estabelecidos pelo grupo e modos particulares de criação e 

invenção (ELLIOT, 1995, p. 296). 

Desse modo, os autores mencionados concordam com a ideia de que as concepções de 

música e de seu ensino são produtos da cultura estabelecida em diferentes tempos histórico-

sociais.  

Examinando o panorama educacional brasileiro da atualidade, o professor de música 

enfrenta outros desafios, além do mal estar da civilização, pois nem sequer a música, como 

disciplina escolar, é compreendida e considerada como uma área de conhecimento pelos 

colegas, pais, alunos e equipe diretiva da escola. Quase sempre, a música é vista como um 

lazer ou entretenimento para a comunidade, podendo ser dispensável dos currículos, mas 

indispensável das festas e comemorações escolares. Fonterrada (2005) discorre sobre os 

efeitos que a indústria cultural produz, ao valorizar apenas os aspectos de lazer e 

entretenimento que a música oferece, em detrimento de sua importância na educação e no 

desenvolvimento humano. Nesse sentido, sabemos que as músicas produzidas pela grande 

indústria fonográfica da chamada cultura de massa, embora amplamente consumidas, não se 

sustentam por muito tempo nos canais de veiculação. Em virtude de seu caráter de 

entretenimento rápido e de lazer, essas músicas possuem um prazo de validade muito curto e, 

por sua vez, são passageiras na memória das pessoas e na cultura. Como consequência, 

formam-se nas pessoas: desconhecimento do patrimônio cultural musical; falta de hábito de 

apreciação musical e de frequência às salas de concerto; desvalorização da música em sua 

dimensão educativa; ausência de uma escuta crítica, entre outros.  

A esse cenário, soma-se a ausência da música nos currículos escolares do país, por 

cerca de quatro décadas, o que acaba por gerar um grande mal estar entre os educadores 
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musicais, fazendo-os permanecerem marginalizados, separados, discriminados e sem o devido 

reconhecimento dos próprios colegas, os professores das demais disciplinas. Nesse período, o 

ensino musical fica restrito às escolas de música e aos conservatórios, com algumas exceções 

pontuais na rede particular de ensino.  

O mal-estar na Educação Musical agravou-se, ainda mais, após o veto ao artigo 2º da 

Lei Federal 11.769/08 (Anexo B) que reivindicava o professor especialista para ministrar essa 

disciplina, conforme estava disposto: “o ensino da música será ministrado por professores 

com formação específica na área”. De que adianta a Lei se não seremos nós que iremos 

lecionar? Essa pergunta passou a ressoar nos espaços acadêmicos, nos Cursos Superiores de 

Licenciatura em Música, nas escolas de música e conservatórios, revelando a falta de 

reconhecimento da profissão do educador musical pela sociedade.  

Além disso, o silêncio musical que se instaurou nas escolas e na vida das crianças tem 

trazido diversos prejuízos para as dimensões afetivas, cognitivas, culturais e sociais quer do 

indivíduo ou do grupo, contribuindo para agravar os problemas na educação. Entre muitos, 

podemos apontar: o aumento da agressividade infantil e da violência dos adolescentes; o 

desconhecimento e a desvalorização da cultura musical brasileira; a falta de uma identidade 

nacional, (incluindo-se aí os hinos pátrios); a ausência do canto coletivo nas escolas; as 

dificuldades de ouvir o outro; as deficiências e ausências da música na formação de 

professores infantis; a desumanização da pessoa substituída pela tecnologia, entre outros 

fatores. Nesses aspectos, a Educação Musical poderia intervir como um dos processos 

sublimatórios referidos por Freud em sua teoria.  

Como situar o professor de Educação Musical nesse contexto? Haverá lugar e espaço 

para sua atuação no âmbito das escolas públicas? Em quais condições de trabalho? Tais 

indefinições vêm causando um mal-estar ainda maior entre os professores licenciados em 

Música, inseridos num contexto de dúvidas, questionamentos e incertezas. Por isso, é preciso 

conclamar os educadores musicais a uma mobilização da categoria, no sentido de buscar 

alternativas, discutir possibilidades e abrir caminhos que possam transformar este cenário.  

 

3.2.   A Educação Musical pela via do desejo: uma leitura psicanalítica 

 

Do ponto de vista psicanalítico, há poucas referências a respeito das relações entre 

Música e Psicanálise, se compararmos aos estudos efetuados, por exemplo, em artes visuais. 

Entretanto, alguns músicos-pesquisadores como Coelho (1989) e David (2006) citados pela 
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pesquisadora e educadora musical Maria de Lourdes Sekeff (2007), interessados em estudar 

esta temática, deixaram claro que: 

 

[...] de alguma forma, a música envolve “conteúdos inconscientes”, que ganham 

vida por meio da organização de elementos que formam uma estrutura expressiva, 

articulada sobre a realidade [..] sendo dotada de uma dimensão onírica, inconsciente 

e sexual, o que possibilita acesso direto ao nosso eu (SEKEFF, 2007, p. 39). 
 

Consta na biografia de Freud (1856 – 1939), o pai da psicanálise, que a música sempre 

lhe provocou certo desconforto desde a infância, talvez, por buscar-lhe alguma significação 

sob o rigor da racionalidade científica, o que o impedia de simplesmente fruí-la. No entanto, 

ele reconhecia a importância das obras de arte e, consequentemente, da música, nos processos 

do inconsciente. Para Freud, as produções musicais são formações do inconsciente e possuem 

conteúdos que remetem a significações, da mesma forma que nos sonhos.  

Em A interpretação dos sonhos, publicado em novembro de 1899, Freud apresenta a 

estrutura do aparelho psíquico. Sua tese é a de que o sonho é um texto que carrega uma 

decifração, dividindo-se em dois registros: o conteúdo latente (inconsciente) e o conteúdo 

manifesto (consciente). O que chega ao conteúdo manifesto é sempre uma tradução do 

conteúdo latente que, por sua vez, só se manifesta por meio de distorções, pois jamais é 

apreendido completamente.  

Freud (1899/2002) nos revelou, ainda, que existem dois mecanismos que operam no 

trabalho do sonho: a condensação - que se refere à versão abreviada do conteúdo latente 

(inconsciente) e que aparece no conteúdo manifesto (consciente), sendo responsável por 

amalgamar diversos pensamentos inconscientes e produzir um único conteúdo manifesto que 

represente a todos; e o deslocamento - que se refere a um deslizamento associativo que 

transforma elementos primordiais de um conteúdo latente em detalhes secundários de um 

conteúdo manifesto. 

O sonho é, também, uma linguagem, uma escrita psíquica feita de imagens que 

possibilita aos pensamentos latentes se expressarem sob a forma de uma encenação, caminho 

que vai da imagem à palavra, permitindo a simbolização do conteúdo sonhado/encenado. 

Conforme o pai da psicanálise aponta, o sentido do sonho jamais se esgota em uma única 

interpretação – um sentido leva a outro sentido e, assim por diante, gerando o mecanismo de 

sobredeterminação. Por isso, o sonho, considerado uma mensagem cifrada, carrega ao mesmo 

tempo a possibilidade de sua interpretação e a impossibilidade de sua total apreensão.  

Posteriormente, o psicanalista Lacan (1901-1981), em seu Seminário de 1958 – As 

formações do inconsciente -, redefine os mecanismos de condensação e deslocamento, assim 
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formulados por Freud, no âmbito da sua teoria do significante, identificando-os com figuras 

retóricas: a condensação é assimilada à metáfora e o deslocamento à metonímia.  

Segundo Sekeff (1996; 2007) a idéia de que os esquemas de deslocamento e 

condensação também aparecem em sua aplicação musical, é confirmada em seu último 

trabalho: 

Assim como o sonho, a música também se vale de mecanismos específicos do 

processo primário, em particular, a condensação e o deslocamento que, como se 

sabe, e graças a Lacan, são sistematizáveis em termos de metáfora e metonímia.  O 

deslocamento freudiano corresponde à metonímia lacaniana, e a condensação, à 

metáfora. Nada se produz fora da articulação metáfora/metonímia, seja em termos 

de inconsciente (freudiano, lacaniano), em termos de pensamento (Jakobson) ou de 

código linguístico e musical. (SEKEFF, 2007, p.38-9). 

 

No âmbito musical, a meu ver, podemos inferir que, em uma execução instrumental ou 

vocal, o intérprete não pode apreender completamente o conteúdo latente das produções 

musicais, pois sempre há algo da ordem do inconsciente que lhe escapa. Por sua vez, à obra 

musical é conferido um conteúdo manifesto que traduz outra ordem de conteúdos referentes 

ao inconsciente, tanto daquele que a interpreta, como ao inconsciente do sujeito que a 

compôs. A obra musical funciona como um processo primário para o compositor e intérprete, 

estimulando processos secundários na percepção do ouvinte. É por meio do processo de 

análise e da interpretação que o sujeito confere sentido a esses conteúdos musicais.  

No processo de ensino e aprendizagem musical devemos levar em conta o sentido que 

os alunos atribuem aos conteúdos musicais envolvidos em uma atividade. Conforme vimos, a 

apropriação dos saberes musicais pelos sujeitos depende de sentido. No entanto, Sekeff nos 

alerta para o fato de que a música tem como característica primordial a aconceitualidade, pois 

mesmo dotada de sentido, uma vez que significantes são articulados na sua construção e 

realização, não é dotada de significação.  Ela não se refere a nada, a não ser a si mesma e 

como tal, não possui referente. Marcada pela ambiguidade, a música é uma linguagem 

polissêmica, pois permite múltiplas leituras e interpretações. É essa característica que 

proporciona ao ouvinte a singularidade de sua experiência e vivência musical. Por isso, a 

autora acredita que a dificuldade de Freud em encontrar sentido e significação na escuta de 

obras musicais, diz respeito à própria característica de aconceitualidade inerente à música 

(SEKEFF, 2007, p. 31-33).  

O fazer musical está atrelado à via do desejo e ao recalque e, por isso, são resultados 

de processos sublimatórios – investimento da pulsão sexual em um alvo não-sexual, ou seja, 

em objetos socialmente valorizados, como as criações literárias e artísticas. Em sua segunda 

tópica, Freud acrescentou que a energia do eu, como libido dessexualizada, é passível de ser 
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deslocada para atividades não-sexuais tais como as intelectuais. Sekeff afirma que a prática 

musical envolve desejo (no sentido freudiano) e modos de relação com a pulsão: “o exercício 

da música possibilita uma presentificação do desejo, assim como alguma inteligibilidade 

sobre as nuances do subjetivo” (2007, p. 122).  

Para a psicanálise freudiana, o desejo se explica a partir do que ele chamou de 

primeira experiência de satisfação. Ela ocorre quando o bebê experimenta, pela primeira vez, 

o apelo de uma necessidade, cuja tensão é reduzida no momento em que a mãe lhe apresenta 

um objeto que satisfaça esta necessidade, deixando assim, uma marca mnêmica associada ao 

prazer. Portanto, o desejo se fundamenta na relação do objeto primitivo. Desse modo, o desejo 

consiste em reconstituir este momento ou experiência primeira, em que não houve 

necessidade de mediar sua satisfação pela busca do objeto.  

De acordo com a abordagem psicanalítica lacaniana, as noções de necessidade, de 

demanda e pulsão encontram-se articuladas ao desejo na dinâmica psíquica dos sujeitos. Em 

linhas bem gerais, necessidade é algo cíclico, da ordem do biológico, mediado pela cultura 

que encontra satisfação em objetos reais, como, por exemplo, o alimento; a demanda diz 

respeito ao Outro e ao circuito de amor, incidindo aparentemente sobre um objeto. Por sua 

vez, sendo o homem um ser falante, toda demanda é dirigida a alguém que possa satisfazê-la 

mediada pela linguagem, que desempenha um papel especial na mediação do outro.  O desejo 

é, no sentido freudiano, o desejo inconsciente (Wunsch) que está relacionado a lembranças, 

traços mnêmicos, remetendo-nos à falta de algo pela via da insatisfação; no sentido lacaniano, 

o desejo nasce da distância entre a demanda e a necessidade, incidindo sobre uma fantasia ou 

sobre o outro imaginário; por último, a pulsão (Trieb) é considerada uma energia psíquica que 

possui um fluxo contínuo buscando a satisfação.  

Em seu Seminário X – A Angústia (1962-63/2005), Lacan afirma que “o desejo do 

homem é o desejo do Outro”
13

 (p. 31), pois, para ele, existe uma interdependência entre “o 

desejo do sujeito em relação ao desejante que é o Outro” (p. 32). A psicanálise lacaniana 

situa o sujeito numa condição de sujeito cindido, representado por S – sujeito barrado -, “que 

expressa a dependência necessária do sujeito em relação ao Outro como tal” (p. 33).  

                                            
13

 Lacan situou a questão da alteridade, isto é, a relação do homem com seu meio, com seu desejo e com o 

objeto, na perspectiva do inconsciente freudiano. Por isso, adotou uma terminologia específica (Outro/outro) – 

distinguindo o que é da alçada da determinação do inconsciente freudiano (Outro), ou seja, outra cena ou lugar 

terceiro que escapa à consciência, do que é resultante da concepção dualista - o outro da semelhança. Aqui, 

Outro se refere à cadeia de significantes, ao familiar, ao social e ao cultural, que antecede ao sujeito, o qual só se 

constitui a partir dele. Para mais informações, consultar: OUTRO. In: ROUDINESCO, E.; PLON, M. Dicionário 

de Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998, p. 558, verbete. 
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 Para Lacan, a função de sujeito só pode ser compreendida pelos processos circulares 

articulados entre o sujeito e o Outro: 

 

Aqui os processos devem certamente, ser articulados como circulares entre o sujeito 

e o Outro – do sujeito chamado ao Outro, ao sujeito pelo que ele viu a si mesmo 

aparecer no campo do Outro, do Outro que lá retorna. Esse processo é circular, mas, 

por sua natureza, sem reciprocidade. Por ser circular, é dissimétrico (LACAN, 2005, 

p. 196). 

  

 Considerando a perspectiva psicanalítica, podemos afirmar que uma educação musical 

operante é aquela que se instala pela via do desejo e toma o educador musical como mediador 

entre o sujeito (aluno) e o Outro (Música). Para que isso ocorra, é preciso que os sujeitos 

emprestem sentido aos saberes musicais e os professores possam incitar nos alunos o desejo e 

a busca pelas experiências musicais, pelo fazer, criar, produzir e apreciar música, nas mais 

diversas situações de seu ensino, indo em direção à constituição de um sujeito musical 

desejante. 

 

3.3.  Os saberes musicais pelo viés da psicanálise 

 

No campo psicanalítico, saber e inconsciente são inseparáveis, uma vez que o sujeito 

do inconsciente, de que se trata na psicanálise, é situado por meio da relação com o saber. 

Segundo Freud e Lacan, há saber no inconsciente que não se sabe, assim como há algo do 

saber que escapa ao sujeito. A relação do sujeito com o saber é atravessada pela subjetividade 

e singularidade do sujeito, pelo modo particular de o sujeito se relacionar com o seu desejo 

que, por sua vez, liga-se a uma falta – algo que lhe escapa.  

A vertente psicanalítica nos mostra, ainda, que os sujeitos não conseguem apreender 

um saber totalizante, mas apenas uma parte dele, principalmente porque o fluxo de produção 

do saber pela cultura é um processo contínuo, levando os sujeitos a se verem frente a um 

mundo em constante transformação.  

Para a psicanálise lacaniana, o conceito de saber não é aquele saber da Ciência, o saber 

universal, total ou mesmo o saber do senso comum. Ocorre certa confusão entre saber e 

conhecimento: o saber diz respeito a uma elaboração pessoal e singular dos sujeitos, enquanto 

que o conhecimento está relacionado ao contexto da informação. Desse modo, conforme 

considerações de Mrech (1999), os indivíduos passam a acreditar que as informações 

adquiridas, por exemplo, por meio dos instrumentais tecnológicos, constituem o próprio 

saber.  
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A autora nos diz que: 

 

[...] o saber pode ser independente do “Eu sei”. O que leva Lacan a melhor definir o 

Inconsciente como um saber onde não há um eu. O Inconsciente é um saber que 

ultrapassa o sujeito, que vai além do que ele crê saber. O Inconsciente é um saber 

que se caracteriza por apresentar efeitos de verdade. (MRECH, 1999, p. 84). 

 

Referindo-se a esta questão, Lacan, nas décadas de 1950 e 1960, com base na teoria 

linguística de Saussure (1857 – 1913), na função simbólica de Lévi-Strauss (1908 – 2009) e 

nas teses propostas por Jakobson (1896-1982) elaborou outra leitura da obra freudiana, 

considerando a primazia do inconsciente sobre a consciência e acrescentando a teoria do 

significante como conceito central do seu pensamento, em oposição ao significado.  A seguir, 

discorrerei sucintamente sobre algumas dessas concepções. 

Freud e Lacan afirmam que nós somos seres constituídos pela e na linguagem. A 

teoria linguística de Saussure divide o signo linguístico em duas partes: o significante(S) que 

se refere à imagem acústica de um conceito ou à representação psíquica do som; e o 

significado(s), que remete propriamente ao conceito. Do ponto de vista linguístico, a palavra 

casa não remete à casa real (referente), mas à idéia de casa (significado) e a um som que é 

pronunciado (significante). Portanto, para Saussure, o signo linguístico representa um 

conceito atado a uma imagem acústica e não somente uma representação de um nome. 

Saussure considera o significado situado acima do significante, representando os dois 

separados por uma barra, denominada significação: s/S. 

Para a psicanálise lacaniana, essa posição, do ponto de vista do sujeito, é invertida: o 

significado está abaixo do significante, pois como Lacan sublinhou, toda significação remete 

a outra significação, deduzindo que o significante está isolado, desprovido de significado, 

sendo, porém, determinante no discurso do sujeito. Por isso, Lacan chamou sujeito do 

inconsciente que é representado por uma cadeia de significantes. Em determinado momento, 

no plano do enunciado, o significante se liga ao significado, produzindo, então, uma 

significação: “O significante produzindo-se no campo do Outro faz surgir o sujeito de sua 

significação” (Lacan, 2005, p.197). Assim, ele considera a primazia do significante sobre o 

significado - S/s em direção oposta à teoria linguística: o que, para Saussure, são duas cadeias 

praticamente justapostas - as cadeias dos significantes e a dos significados -, para Lacan há 

primazia do significante e da cadeia significante. O significado, aqui, passa a ser produto do 

deslizamento dos significantes. 
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 O grande axioma de Lacan – o inconsciente está estruturado como uma linguagem
14

 – 

revela que os mecanismos do inconsciente são estruturados por este constante deslizar dos 

significantes, produzindo sentido ou significância para o sujeito quando se ligam a 

significados. Para Lacan “um significante é o que representa um sujeito para um outro 

significante” (Ibid., p. 197).   

Em seu Seminário Mais ainda, Lacan nos responde: “Por que é que damos tanta 

ênfase à função do significante? Porque é o fundamento da dimensão do simbólico, o qual só 

o discurso analítico nos permite isolar como tal” (LACAN, 1985, p. 32). A primazia do 

significante, no sentido lacaniano, transforma totalmente a concepção de sujeito, pois: “O 

sujeito não é outra coisa – quer ele tenha ou não consciência de que significante ele é efeito – 

senão o que desliza numa cadeia de significantes” (LACAN, 1985, p.68).  

Outro fundamento da psicanálise lacaniana a ser considerado, refere-se à tripartição do 

inconsciente em três registros: simbólico, imaginário e real, que Lacan formulou a partir do 

estruturalismo de Lévi-Strauss. O registro do simbólico é o campo da linguagem, dos 

significantes, estrutura sem a qual não haveria cultura; a dimensão do imaginário refere-se aos 

processos relacionados à construção do eu – representações e imagens – matérias-primas das 

identificações; e o real, seria aquilo que, carecendo de sentido, não pode ser simbolizado e 

nem integrado ao imaginário; portanto, é indizível, irredutível representando o que sobra 

como resto do imaginário e que o simbólico é incapaz de capturar. Inicialmente, Lacan 

conferiu ao simbólico um lugar dominante em sua tópica. Posteriormente, na década de 1970, 

Lacan concedeu ao real a primazia das três instâncias. Os três registros – simbólico, 

imaginário e real - são representados por Lacan por meio do entrelaçamento inseparável dos 

três anéis do nó borromeano
15

, revelando a interdependência destes registros. 

  

 

Figura 4 – Os três registros do inconsciente lacaniano 

 

                                            
14

 LACAN, J. O seminário, livro XI – os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 1998, p. 25 (originalmente publicado em 1964).  
15

 O nome nó borromeano deriva do brasão que ornamentava o escudo de armas de uma família de nobres do 

norte da Itália, os Borromeus.   
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A partir dessa breve explanação, podemos investigar se, na relação de saber e no 

processo de aprendizagem dos conhecimentos musicais, pressupõe-se um deslizamento de 

significantes da cadeia, os quais irão mobilizar sentidos e significâncias musicais para os 

sujeitos na ordem do simbólico. Se tomarmos a música como cadeia de significantes, acredito 

que esta poderá produzir significâncias para os sujeitos, na medida em que haja sentido para 

ele. Assim, a aprendizagem se dará de forma significativa, resultando em um processo de 

construção dos saberes musicais.  

Todavia, contrariando totalmente o saber institucionalizado pela escola como um saber 

universal, cujos enunciados são tomados como verdades, a Psicanálise nos mostra que não 

existe um saber totalizante e, muito menos, verdades imutáveis e inquestionáveis. Lacan, em 

seu terceiro ensino, critica a concepção de saber que privilegia o simbólico e nos revela que o 

registro do real é caracterizado pela exclusão do sentido e da significação, porque independe 

do saber para existir. Lembremos que o real de Lacan difere do que chamamos de realidade 

concreta: 

 

O real da Psicanálise é o real do inconsciente. Que não se confunde com o real 

estabelecido pelo saber, pela linguagem e pela fala – meros instrumentos que 

procuram capturá-lo, sem, contudo, de fato fazê-lo. O real da Psicanálise não é o real 

da ciência e nem é o real da chamada realidade concreta. Em seu último ensino, 

Lacan vai além de uma racionalidade estabelecida através do simbólico e do 

imaginário. Lacan passa a se encaminhar, a largos passos, na direção do registro do 

real, visando a encontrar uma “racionalidade” de outra ordem mais ampla e 

profunda. (MRECH, 2005, p. 152).  

 

 O psicanalista concebe o ensino como um processo dinâmico, em constante 

movimento – lugar de recriação contínua e ininterrupta, onde tudo pode ser reformulado e 

redefinido. Tomando as palavras de Mrech: “Lacan acredita haver ensino somente quando 

aquele que ensina desencadeia algo no outro” (MRECH, 2008, p. 23). Esse aspecto é 

fundamental para que haja construção de saberes musicais porque permite que os sujeitos se 

apropriem de um saber musical que foi desencadeado pela experiência, pela vivência, 

motivação e mobilização desses saberes em situações de ensino e aprendizagem musical, 

desencadeando algo neste sujeito musical. 

Estabelecendo um contraponto com os saberes musicais, afirmamos que diversos 

professores de música privilegiam o registro do simbólico e o saber estabelecido pela cultura 

musical, em especial, a eurocêntrica dos séculos XVIII e XIX, ou ainda, a cultura musical 

midiática.  As concepções de educação musical são aquelas fundadas em um ensino 

tradicional, com ênfase na teoria, na leitura musical e na técnica instrumental, acreditando que 

seus alunos deverão adquirir habilidades e competências musicais por etapas gradativas, 
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porém apresentadas de forma fragmentada. Outros privilegiam o imaginário, focando o 

ensino em processos criativos musicais, puramente experimentais, sem levar em conta o 

domínio da técnica ou da leitura e escrita, da reflexão e simbolização sobre o fazer música.  

 A meu ver, ambos os casos desconsideram o impacto que a música possa ter sobre o 

real desse sujeito, no sentido lacaniano, privilegiando apenas um saber musical transferencial 

que tem origem na cultura, mais especificamente, nos saberes os quais os professores 

acreditam ter – de um modo geral, aqueles da música erudita ocidental dos séculos XVIII, 

XIX e meados do XX.  Nessa direção, acabam não levando em conta o modo singular como 

os sujeitos lidam com as estruturas da música ou ainda, com o saber musical real que é tecido 

pelo sujeito, deixando escapar as singularidades das vivências musicais dos estudantes dentro 

e fora do espaço escolar.  

 Como nos diz Mrech “a Educação parece ocupar um lugar na cultura contemporânea 

mais vinculada ao atraso, às formas de expressão mais arcaicas” (2005, p. 13). Tal fato ocorre, 

a meu ver, porque, de um modo geral, os docentes acreditam possuírem um saber que os 

alunos não têm, julgando-se na obrigação de transmitir este saber em função dos códigos 

linguísticos e culturais, do domínio de um discurso pedagógico arbitrário. Lembremos o que 

nos ensina a psicanálise: o professor é apenas um lugar no discurso que acredita em seu saber, 

um saber do Outro da cultura. Enquanto privilegiarmos apenas o Outro, estaremos deixando 

de considerar o outro.  

Para Charlot, “a educação é uma produção de si por si mesmo” (2000, p. 54), mas que 

só é possível pela mediação do outro e com sua ajuda e, também, pela força propulsora do 

desejo. O mundo e os outros são humanos e, portanto, desejáveis pelo sujeito, o qual se 

constitui por meio de processos psíquicos e sociais, mediados pelo outro e articulados em uma 

rede de relações. Considera-se relação um processo que se desenvolve ao longo do tempo e 

que implica em atividades, as quais dependem da mobilização do sujeito para se 

concretizarem. Esta mobilização, por sua vez, só ocorrerá se a situação apresentar um sentido 

para este sujeito.  

O autor faz uma diferenciação entre mobilização e motivação. Para ele, mobilizar-se 

envolve uma dinâmica de movimento, a partir de dentro do sujeito, enquanto que a motivação 

é externa ao indivíduo, pois necessita de alguém que o motive. A idéia de mobilizar-se remete 

a outros dois conceitos: o de recursos e o de móbil, tomado de Leontiev (1975) - entendido 

como “razão de agir”, como desejo a ser satisfeito por um resultado, investindo-se de recursos 

e de um conjunto de ações que irão constituir uma atividade. Só é possível à criança 

mobilizar-se em uma atividade, na medida em que móbeis postos em movimento remetem a 
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um desejo. A mobilização depende, também, em grande parte, da significação ou do sentido 

que as ações e a atividade produzam na criança.  

No pensamento de Charlot, o conceito de sentido tem uma tripla definição: “o sentido 

é produzido por estabelecimento de relação, dentro de um sistema, ou nas relações com o 

mundo ou com os outros [...] e é um sentido para alguém, que é um sujeito” (Ibid., p. 56). 

Observa-se que essa definição possui uma abrangência muito maior do que a de significação, 

pois está ligada ao desejo do sujeito e ao valor que este atribui a algo que lhe faça sentido; por 

sua vez, significação está relacionada apenas à ordem do entendimento, da compreensão de 

algo. Devemos assinalar que o sentido de algo pode se perder ou se modificar para o mesmo 

indivíduo, porque o sujeito está em constante movimento e, nesta dinâmica, confronta-se com 

os outros e com o mundo, transformando-se como pessoa.  

Nessa perspectiva, acredito que sentidos e significados vão sendo construídos ao longo 

da história particular de um sujeito, que estabelece laços com o outro/Outro. De certo modo, 

os significados remetem aos conceitos e são produtos socialmente e culturalmente situados. 

Além disso, são formações simbólicas constituídas pelo sujeito, mediadas pela interação com 

o outro/Outro. Já os sentidos são produtos singulares das formações simbólicas e imaginárias 

de um determinado indivíduo, intermediado pela sua estrutura psíquica. É neste aspecto que a 

Psicanálise poderá nos esclarecer, a partir de seus fundamentos e contribuir para uma 

transformação e ampliação do olhar do educador musical sobre o ensino. O papel do 

professor, como lugar de discurso do Outro, é fundamental no processo educativo.  

 Termino esta breve explanação apropriando-me de Tardif e Lessard: “os professores 

fazem mais que interpretar, eles impõem sentido, eles dirigem a comunicação pedagógica e 

contribuem de modo a orientar o programa de ação em curso, em função das significações que 

eles privilegiam” (2005, p. 251).   

 

3.4.  Aproximações da escuta entre Psicanálise e Música 

 

Música e Psicanálise se entrecruzam na questão da escuta, pois a consideram o ponto 

central de suas teorizações e práticas. No exercício da escuta, o psicanalista deve ouvir seu 

paciente, sem privilegiar nenhum elemento de seu discurso, deixando entrar em ação a 

atividade de seu próprio inconsciente, conforme orientações de Freud sobre o que ele chamou 

de atenção flutuante. As ressonâncias das formulações freudianas incidiram, desde o início, 

sobre o lugar ocupado por um paciente, por aquele que o escuta e sobre as possíveis 

dinâmicas entre eles. Freud, ao identificar o paciente como o lugar da fala, sugere ao analista, 
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o lugar de escuta. Os conteúdos do inconsciente que emanam nessa relação analista/analisante 

soam como uma obra musical composta pelo sujeito, para um público constituído por um 

único ouvinte. 

Ao abrir espaço para a singularidade desse outro que fala, Freud entrega a palavra 

para o próprio paciente, para que ele fale de si mesmo, estabelecendo uma das regras 

fundamentais da psicanálise: a escuta analítica.  

Por meio da linguagem, Freud colocou em cena uma nova concepção de sujeito - o 

sujeito do inconsciente -, que reconstrói sua própria história marcada pela dimensão do 

inconsciente, da sexualidade, do pulsional e do desejo - um sujeito que se acha cindido e que 

surge na fala como efeito da linguagem, conforme Lacan nos ensina. Porém, a fala é 

deslocada para outro lugar, muito além da intenção consciente de comunicar algo: ao falar, o 

sujeito comunica muito mais do que aquilo a que inicialmente se propôs. O inconsciente 

busca ser escutado, comunicando-se por meio de complexas formações: sonhos, sintomas, 

lapsos, chistes, atos-falhos; fenômenos que apontam para esse “desconhecido” que habita o 

sujeito. Em análise, utilizando-se da associação livre, regra constitutiva da situação analítica, 

o sujeito pode se deparar com este desconhecido: 

 

No seio da associação livre vai se produzindo um deslocamento da imagem, do fato 

como fixo, e este vai se incluindo em múltiplas imagens caleidoscópicas cujas 

combinações possíveis se multiplicam e onde o ritmo, a cadência, a intensidade 

maior de alguns fonemas, a excitação explícita no gaguejar de uma palavra, o 

sentido duvidoso de uma frase mal construída, tudo isso vai dando tonalidades 

diferentes a estas figuras que não passam despercebidas à escuta sutil da atenção 

flutuante. Ao mesmo tempo, ao ser escutado pelo analista, o próprio sujeito que fala 

se escuta (ALONSO, 1988, p. 2, grifo nosso) 

 

 

O analista atua como um decifrador, ou, comparado à música, como um intérprete da 

obra musical composta pelo analisante, sendo capaz de traduzir e revelar ao sujeito seus 

desejos, fornecendo sentido ao desconhecido. A escuta analítica, sob este pressuposto, fica 

revestida de um saber, ou utilizando a expressão lacaniana, o analista fica em um lugar de 

sujeito do suposto saber.  

Nessa direção, o sujeito em análise não só fala, mas também escuta sua própria fala. A 

escuta é fundamental para a reconstrução daquilo que foi experienciado pelo sujeito. Não só o 

analista deve estar atento e aberto à escuta, mas o próprio sujeito que fala necessita ouvir-se.  

No campo da educação musical, do mesmo modo que no psicanalítico, é essencial o 

ato da escuta: o aluno, além de vivenciar situações de escuta, deve também aprender a escutar 

a sua própria execução. Fala e escuta analítica, execução/interpretação e escuta musical são 

alguns dos possíveis encontros a serem considerados entre Educação Musical e Psicanálise.  
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A ausência da música na escola pública trouxe muitos prejuízos. Particularmente, 

considero o maior deles a falta do hábito de ouvir música e a formação de um público com 

uma escuta musical mais crítica. Em termos de apreciação estética, as gerações atuais 

parecem possuir uma espécie de escuta alienada e alienante, pois não adquiriram senso 

crítico e tampouco o hábito de ouvir e apreciar música de qualidade. As salas de concerto 

esvaziaram-se. Os espetáculos musicais oferecem ingressos por preços muito altos e não 

acessíveis ao público em geral; por outro lado, não há interesse de os jovens apreciarem  

música erudita, pois só conhecem o repertório musical que é divulgado pelos meios de 

comunicação.  

Esse fator está presente até mesmo entre os estudantes de música nas escolas 

especializadas, nos conservatórios, atingindo, inclusive, os alunos dos Cursos Superiores de 

Música. Para espanto da maioria dos professores desses cursos, os estudantes desconhecem 

compositores, cantores, músicos, intérpretes, maestros e repertório tanto da música erudita 

como da música popular brasileira. Em minha experiência profissional tenho vivenciado esse 

cenário no cotidiano de todos esses cursos. É surpreendente encontrar estudantes de música 

que não querem ouvir música, especialmente do gênero erudito;  quando o fazem, não têm 

uma postura adequada para uma escuta aberta, atenta e sensível.  

O ato da escuta requer certo abandono, em uma atitude de silêncio, de contemplação e 

interiorização, de atenção flutuante, como nos diz Freud, deixando que a música nos tome, 

penetrando em nosso ser integralmente. Nos dias atuais, percebemos que a facilidade de 

acesso e velocidade das informações criou nos jovens o hábito em obter o máximo de 

informações no menor tempo possível. As experiências vividas pela juventude são intensas, 

levam às sensações extremas e de alto risco: esportes radicais, baladas, festas raves, que 

seguem na direção contrária a uma atitude contemplativa e atenta de escuta musical.   

Em outra obra de Freud intitulada Análise terminável e interminável escrita em 1937, 

o pai da Psicanálise ressalta o efeito da escuta no campo analítico: a análise é um processo 

terminável enquanto se refere ao uso da capacidade de escuta do analista, mas interminável 

em relação à capacidade adquirida pelo paciente de escutar-se. Sabemos que Freud usou a si 

mesmo como exemplo de diversas questões discutidas em suas teorias, ou seja, ele percebeu a 

importância de escutar a si mesmo para compreender a dinâmica psíquica. Desse modo, 

durante o processo analítico, o analista deve conduzir seu paciente a aprender a ouvir os ecos 

de seu inconsciente, visando capturar um saber desconhecido. Não seria essa questão também 

um aspecto a ser considerado pelos educadores musicais, em relação à escuta? Como 
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poderemos conduzir o aluno a escutar-se musicalmente? Será que todos escutam do mesmo 

modo? A escuta musical também não seria singular ao sujeito?  

O estudo das várias formas de escuta sempre inquietou músicos de várias épocas. 

Sabemos que a escuta já se inicia na vida intrauterina, por volta do 4º mês. As impressões 

sonoras do ambiente intrauterino, como também do meio externo, são recebidas pelo feto e 

traduzidas em respostas biológicas e fisiológicas, em reações sensoriais percebidas pela mãe.  

Sekeff menciona que:  

 

O mundo do feto é um mundo de vibrações (ritmo e som). Mergulhado naquilo que 

alguns autores, entre eles, Freud, chamam de vivência oceânica. O feto é sensível à 

rede de significantes desse rico universo, em especial ao ritmo do fluxo sanguíneo 

do cordão umbilical que alimenta sua economia fetal; é sensível às pulsações 

cardíacas e à voz interna da mãe, a alguns movimentos intestinais, articulares, 

enzimáticos e respiratórios, a sons de gases, líquidos e “cruzar das paredes uterinas”. 

À medida que o feto se desenvolve, ele vai adquirindo a sensação da importância 

desse mundo de vibrações, em particular dos batimentos cardíacos da mãe, 

percebidos como vida que penetra pela artéria umbilical, e de tal modo que 

alterações na sua regularidade acabam por lhe provocar sensações desprazerosas, 

desconforto, sensações de ameaça e morte (falta de oxigênio, falta de alimento) 

(SEKEFF, 2007, p. 71).  

 

 

Relatos de estudos e pesquisas que comprovam a atividade auditiva do feto são 

encontrados em muitas referências dos campos da Psicoacústica e da Musicoterapia. A escuta, 

como atividade perceptiva do mundo, já nasce com os sujeitos.  

Caznok (2008), ao se debruçar sobre as relações entre o sonoro e o visual, entre sons e 

a corporeidade plástica, revela que a multissensorialidade sempre esteve presente nos 

diferentes modos perceptivos do ser humano. Sob a perspectiva fenomenológica, a autora 

considera o corpo como um todo expressivo por excelência, e, portanto, ver com o ouvido e 

ouvir com os olhos se entrecruzam nos modos perceptivos dos sujeitos, sobretudo no tocante à 

música. Ela desvela que as relações entre sons e cores, sons e espaços, sons e imagens foram 

exploradas por muitos compositores em diferentes tempos histórico-musicais. Atualmente, 

muitas obras contemporâneas como os eventos multimídia, as instalações, os videoclipes e 

performances, exigem do observador uma totalidade perceptiva bem aguçada.  

Caznok aponta ainda, que: 

 

Pelo volume e qualidade das obras desse repertório não é possível aceitar que esses 

compositores procurassem apenas “efeitos” visuais externos ou meramente 

ilustrativos. Análises mostram, por vezes, uma escritura musical tão comprometida 

com a visualização de certos gestos ou imagens que leva a pensar que, para esses 

compositores, muitas idéias musicais eram ao mesmo tempo idéias visuais, 

apontando para a hipótese de uma criação sonoro-visual originariamente fundida. 

(CAZNOK, 2008, p. 19). 
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Em suas pesquisas, a autora observou que “a audição esteve sempre estreitamente 

ligada à visão, ou seja, o ouvir, na tradição da música ocidental, articula-se ao ver desde há 

muito tempo” (2008, p. 20). Afirma, ainda, a importância das sinestesias nesse processo 

perceptivo e, por fim, exemplifica seu pensamento por meio da obra do compositor 

contemporâneo György Ligeti (1923 - 2006), o qual estabeleceu relações multissensoriais em 

muitas de suas composições, propiciando ao ouvinte o aparecimento de um “ouvido vidente”:   

 

Pode-se dizer, assim, que ouvir não significa apenas registrar o audível,  

mas aceder a um estado de escuta que permita perceber a presença do audível e do 

visível virtuais, ou seja, de um ser-imagem na música e de um ser-música da 

imagem. (CAZNOK, 2008, p. 229). 

 

 

Deve-se ressaltar que não se trata de procedimentos associativos entre audição e visão, 

mas sim de uma fusão perceptiva, considerando o sujeito receptor como um corpo-órgão, 

que, “mergulhado” no interior da música, pode capturar as sonoridades audíveis e visíveis que 

se fazem presentes. Sabendo, então, que a escuta musical é um processo multissensorial 

capturado pelo corpo-órgão, de que forma podemos pensar a escuta musical? Escutamos 

música com nosso corpo como um todo, no sentido de ele se constituir num único órgão?  

O educador musical precisa valorizar os métodos ativos de educação musical, uma vez 

que o ato da escuta se traduz em representações, imagens e movimentos corporais, produzindo 

sentidos e significâncias para os sujeitos. Porém, devemos nos ater ao fato de que a escuta 

musical sempre trai algo do inconsciente que ela revela e oculta.  

A música contemporânea caracteriza-se por priorizar a escuta musical do ouvinte, os 

efeitos e impressões sonoras sobre o sujeito, desarticulando os sons da suas significações 

simbólicas. Nesta vertente, o compositor francês Pierre Schaeffer propôs um tipo de escuta 

chamada acusmática, na qual a escuta dos sons é desvinculada de suas conotações simbólicas, 

ou seja, ouvimos os sons sem que se revelem as fontes sonoras, não havendo qualquer relação 

com o que é visível, tátil ou mensurável. A experiência da escuta acusmática mostra que 

grande parte daquilo que acreditamos estar ouvindo é, na verdade, resultante da experiência 

visual associada à audição, uma escuta quase automática, na qual a cadeia de signos disparada 

pelo objeto sonoro é transformada em mensagens complexas. Por esta razão, Schaeffer propôs 

uma escuta que se atenha unicamente à sonoridade. 

John Cage, compositor contemporâneo norte-americano, sugere que, ao ouvirmos 

música, devemos nos desvencilhar da escuta habitual à qual a cultura nos condicionou e 

atentar para toda e qualquer atividade sonora. É famosa a sua primeira obra de música 
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eletroacústica, Imaginary Landscape, composta em 1939, cuja textura musical impressiona o 

ouvinte pelas muitas variações e surpresas. Outra proposta de escuta é sugerida pela música 

minimalista: trata-se de perceber as nuanças e as sutilezas que podem ocorrer durante a 

repetição exaustiva de estruturas sonoras, localizando-se pequenos detalhes timbrísticos, a fim 

de descobrir as diferenciações sutis nas variantes das estruturas sonoras.  Nesta modalidade de 

escuta, Silvio Ferraz, músico e professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade 

de São Paulo, afirma que “não se trata de relacionar um elemento a outro, mas sim de 

descobrir e deixar-se levar pela diversidade material que é gerada pela reiteração de padrões 

sonoros, não abarcável pela representação” (FERRAZ,1998, p. 45).  

Na concepção do autor, existem três categorias na qual a escuta pode configurar-se: a 

gestual, a figural e a textural. Na primeira, os sons são representados e traduzidos por 

elementos extramusicais e afetivos inscritos nos gestos; na segunda categoria, o ouvinte, por 

meio da memória, estabelece relações estruturais e funções dos elementos sonoros dispostos 

em uma espécie de sintaxe musical. Já a terceira categoria refere-se à escuta sonora 

desvinculada de toda e qualquer significação. Na escuta textural constituem-se os platôs, as 

estratificações de planos de escuta contemporâneos, que se deixam entrecruzar e se permeiam 

o tempo todo. Ferraz sugere que para ouvirmos música contemporânea, temos de utilizar 

múltiplas formas de escuta abarcando uma espécie de rede complexa como em um rizoma.  

A maioria dos professores que leciona a disciplina Percepção Musical encontra muita 

dificuldade para desenvolver o ouvido musical de seus alunos. As discrepâncias entre os sons 

produzidos e os sons capturados pelos sujeitos são evidenciadas pelo modo como reproduzem 

e/ou escrevem a partitura, em uma atividade de ditado musical. Observamos, inclusive, que 

cada sujeito captura geralmente, apenas uma parcela daquilo que foi cantado ou tocado e, 

ainda, que essa parcela é diferente para cada ouvinte.  

Ao longo dos anos, como professora dessa disciplina, observei que a percepção do 

ritmo é bem capturada pelos alunos quando estes se revestem de um tipo de escuta múltipla, 

ou seja, ouvindo com o corpo todo, sentindo o pulso musical internalizar no corpo, quer pelos 

movimentos corporais, quer pela dança. Do mesmo modo, as vibrações das frequências 

sonoras são mais capturadas quando sentidas pela emoção, afetividade ou outros canais 

perceptivos. Temos exemplos de diversos educadores musicais que lançaram mão dessas 

constatações, criando metodologias específicas em suas abordagens do ensino da música, tais 

como: Dalcroze, Willems, Koellreuter, entre outros. 

Caznok, analisando a obra do compositor húngaro György Ligeti, desvela que a escuta 

musical pode ser um complexo psíquico-emocional ontologicamente híbrido e sinestésico, 
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pois a audição das composições de Ligeti exige outros sentidos que participam dessa 

experiência perceptiva. Com isso, a escuta musical não pode ser única e exclusivamente 

sonora e a percepção musical não se restringe somente a ouvir sons: 

 

Trata-se de uma nova forma de conceber o ouvir, que abrange uma série de 

cruzamentos e transferências dos domínios sensoriais: imbricam-se, contaminam-se 

e misturam-se diferentes modalidades perceptivas tais como as sensações visuais, 

táteis, corporais, cinestésicas (de movimentos), entre outras, de modo que a 

condição de escuta que Ligeti  propôs de forma clara e assumida para seus ouvintes: 

a escuta da percepção em todas as suas formas de comparecimento. (CAZNOK, 

2008, p. 138).  

 

Diante do exposto, como instituir uma prática de escuta musical na escola que possa 

abarcar todas as modalidades de escuta dos alunos? Seria possível? E a escuta do professor de 

música poderia ser comparada com a do analista, no sentido de escutar seus alunos? Segundo 

Lacan (2008), a dificuldade de chegar até o outro (semelhante) é, justamente, porque não o 

escutamos. 

Proponho a idéia de uma espécie de escuta rizomática que se traduz por uma escuta 

em rede, interconectada pelas múltiplas formas de escutas, pois creio que a busca de um saber 

desconhecido, depende do modo de escuta de cada sujeito – analista/analisando, 

músico/ouvinte. Depende ainda, da forma como os sujeitos conseguem capturar aquilo que 

ecoa. No entanto, o que fazer com estes conteúdos sonoros oriundos do inconsciente dos 

sujeitos é um aspecto central do campo psicanalítico. Na música, reside em fazermos da 

escuta musical uma experiência (trans) pessoal e, ao mesmo tempo, (trans) formadora. 

 

3.5. Música: do objeto a ao gozo
16

 do sujeito 

 

O psicanalista Denis Vasse (1977 apud SEKEFF, 2007, p. 72), ao relatar a análise de 

duas crianças em seu livro O umbigo e a voz, descreve o modo como a voz se inscreve no 

umbigo, por ocasião do nascimento do bebê. A partir da ruptura do cordão umbilical que 

midiatiza a relação feto-mãe, o recém-nascido é introduzido em um novo modo de relação, 

intermediado agora pela voz (do bebê, da mãe e do pai). É interessante lembrar que o primeiro 

grito do bebê é emitido quase que simultaneamente ao corte do cordão e, ao mesmo tempo, à 

ruptura com o corpo da mãe.  

                                            
16

 Não se trata do gozo do prazer sexual, mas do gozo inconsciente, no sentido lacaniano, que é obtido por meio 

da linguagem e da fala, frente a algo para o qual o sujeito não deveria sentir prazer. Isto leva o sujeito a uma 

contínua repetição e a buscar sempre mais, obtendo, por vezes, o pior para ele, pois o gozo encontra-se 

relacionado à pulsão de morte, se o tomarmos como libido fixada. 
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Esse relato nos indica de que maneira a voz pode ser inscrita como objeto a, conforme 

Lacan assinala em seu Seminário X – A Angústia. Avançando em relação a Freud, Lacan 

introduz o objeto do olhar (olho) ou pulsão escópica e o objeto voz, além dos objetos da 

sucção (seio) ou pulsão oral, objeto da excreção (fezes) ou pulsão anal e o objeto da pulsão 

fálica (falo). O objeto a constitui não mais o objeto visado pelo sujeito desejante, mas a causa 

do desejo do sujeito, decorrente da falta, da perda, da ausência, do lugar que ficou vazio. Em 

outras palavras, “a verdade do desejo permanece oculta para a consciência, porque seu objeto 

é um falta-a-ser” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 552).  

É devido ao objeto a que se torna impossível ao sujeito ter acesso à completude e ao 

real, pois sempre há um resto que não pode ser decodificado ou simbolizado. Para Lacan, não 

há uma relação de completude do sujeito com nenhum objeto. O a refere-se à singularidade, 

ao particular do sujeito, a algo que nos captura e ao qual ficamos presos, atados, direcionando 

o modo como olhamos o mundo e como lidamos com a realidade, sujeitos às nossas 

modalidades de gozo.   

No Seminário XI – os quatro conceitos fundamentais da psicanálise -, Lacan 

diferencia o objeto olho do objeto olhar, desvelando que os sujeitos olham uma montagem e 

não o que existe de fato: “O olho e o olhar, esta é para nós a esquize na qual se manifesta a 

pulsão ao nível do campo escópico” (LACAN, 2005, p. 74). Aqui, o objeto a irá caracterizar-

se como uma cena que se antecipa ao sujeito, deixando sempre algo que lhe escapa e 

escorrega ao olhar.  

O olhar possui duplicidade, pois tanto vemos como também nos damos a ver no jogo 

duplo da sedução. Entretanto, o objeto a aparece, interpondo-se entre aquele que olha e aquele 

que é visto, pois ambos os sujeitos olham uma cena, uma montagem.  Por isso, quando 

olhamos, não vemos realmente. Para a Psicanálise interessa o que se inscreve no sujeito ao 

olhar aquilo que ele vê. 

Comparativamente, na questão da escuta musical, se considerarmos a música como 

objeto a, pode ocorrer também que, ao ouvirmos um elemento musical, não o escutemos. 

Entre o sujeito e a música pode haver uma imagem sonora pré-concebida, uma montagem 

acústica que nos impede de escutar realmente. Causa-nos inquietude, por exemplo, ouvir uma 

música contemporânea a partir de uma audição pré-concebida, sob influência da cultura 

eurocêntrica dos períodos clássico e romântico da história da música. Sabemos que não é 

possível apreender a música em sua totalidade, pois há sempre algo que nos escapa; algo que 

nos deixa com a sensação de certa estranheza.  
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Creio que uma escuta real só ocorre quando o processo se inverte e somos capturados 

pela música. Como Caznok desvela: “nós não construímos o objeto, ele se oferece a nós 

diversamente, em sua riqueza e em sua unidade e a percepção vai diretamente a ele. O 

sensível se dá a sentir – está sempre já dado -, os sentidos não o constituem como tal”. 

(CAZNOK, 2008, p. 131).  

Por isso, a Psicanálise revela que somos capturados pelo objeto a; neste caso, nós é 

que somos capturados pela música e não o contrário. Nesse aspecto, considero imprescindível 

ao educador musical compreender por que os sujeitos não podem apreender sons e músicas 

em sua totalidade, uma vez que a função da escuta pode representar o objeto a de Lacan, 

interpondo-se entre a música e o ouvinte.  

A Educação Musical e seus professores deveriam se preocupar não somente com o que 

se inscreve no sujeito pela sua escuta, mas com o que não é capturado, com os significantes da 

cadeia singular que foram ativados. Com isso, creio que os educadores estariam mais à frente 

das metodologias, elaborando um ensino musical mais bem direcionado para o sujeito-ouvinte 

e contribuindo para a constituição de um sujeito musical desejante.  

Considerando, na visão de Lacan, a ordem do Um como tudo aquilo que é singular e 

típico a cada sujeito e a ordem do Outro como tudo que é pautado no universal, na cultura e 

na linguagem, como poderemos situar a Educação Musical neste contexto? 

Com a intenção de lançar questões possíveis para investigações mais aprofundadas e, 

ainda, sem a pretensão de apresentar respostas reducionistas, acredito que, atualmente, os 

educadores musicais ainda não se deram conta de que vivemos em uma sociedade do gozo 

estético-musical. As músicas compostas para as massas com estruturas repetitivas, os ritmos 

frenéticos das várias modalidades da música eletrônica, por exemplo, convidam os jovens a 

incursionarem pelos caminhos do Outro da cultura, buscando gozar ao máximo, na ordem do 

singular, do Um lacaniano, um gozo sem limites, liberando estados emotivos, energias 

psíquicas do inconsciente e investimentos libidinais através da música.  

É nessa ordem do Um que a sociedade atual está pautada, levando muitos indivíduos a 

não mais quererem produzir o saber, mas apenas gozar. No campo musical, sem nos ater a 

muitas outras situações, isto pode ser observado no caso das festas raves
17

, nas quais a música 

                                            
17

 O termo "rave" foi originalmente usado por caribenhos residentes em Londres na década de 1960 para 

denominar a festa local deles. Atualmente, rave é um tipo de festa que ocorre em locais afastados dos centros 

urbanos (sítios ou galpões), com música eletrônica. É um evento de longa duração, geralmente de 12 horas ou 

mais, no qual artistas plásticos, visuais, performáticos e DJs apresentam seus trabalhos, interagindo com o 

público.  
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é tomada como objeto a e aparece como modalidade de gozo dos participantes – levando-os a 

uma espécie de frenesi. 

O psicanalista Jorge Forbes, em seu texto Geração Mutante (1999), aponta novas 

formas de apreender o gozo do corpo, que não passa pelo circuito integral da palavra. Forbes 

diz que “no cenário em que o Outro não existe, temos a música eletrônica como um exemplo 

do curto-circuito da palavra”. A sua estrutura foge à ortodoxia da canção tradicional (início, 

refrão, meio, refrão, fim, refrão), é uma música binária, eternamente inacabada, sem início, 

sem meio, sem fim, como um mantra tecnológico, cuja finalidade é fazer a pessoa “viajar”. 

Venturelli e colaboradores, baseados na observação de uma festa rave, relataram que: 

 

Hoje, o palco lembra um altar onde o DJ (disk jockey) reina para o público. Não há 

letras, só a batida sempre igual, como uma cantiga tribal, uma espécie de mantra. O 

DJ mobiliza aquelas 15.000 pessoas; mas, aparentemente, elas não se importam com 

o que acontece naquele palco, só interessa o som. E o copo na mão. Ou o cigarro. E 

quem está do lado - para dançar junto, abraçar, exibir-se com malabaris, mostrar o 

corpo e suas habilidades. Há quem dance sozinho. Muitos parecem em transe [...] A 

rave pode ser vista como uma forma de circunscrever o gozo, uma forma de 

elaboração do limite. As pessoas se juntam no “um-a-um”, cujo paradigma do laço 

social é a horizontalidade. (VENTURELLI, et al., 2007). 
 

Podemos inferir que a música popular eletrônica operou como modalidade de gozo 

desses sujeitos, liberando a energia pulsional na forma do mais-gozar.  A preocupação maior 

que se apresenta refere-se ao objeto a - música popular eletrônica - como causa do desejo que 

se transforma em modalidade de gozo sem limites desses sujeitos. Lacan vai estabelecer uma 

distinção essencial entre o prazer e o gozo, residindo este, na tentativa permanente de 

ultrapassar os limites do princípio de prazer freudiano. Segundo Lemos “esse movimento, 

ligado à busca da coisa perdida que falta no lugar do Outro, é causa de sofrimento, que nunca 

erradica por completo a busca do gozo” (LEMOS, 2004, p. 53).   

A psicanálise lacaniana aponta que, na sociedade contemporânea, os sujeitos não 

atribuem mais um valor ao Outro, tornando-o inexistente. Com isso, o que importa é o gozo 

do sujeito, ou seja, atingir um prazer máximo, uma satisfação ininterrupta, mesmo que isto 

implique autodestruição. Na verdade, estamos vivendo a sociedade do espetáculo, da imagem 

e da ilusão, que o simbólico e o imaginário desencadeiam em nós, de podermos controlar o 

real.  

No cenário contemporâneo, Lacan introduz a noção de semblante. Segundo o 

pensamento lacaniano, semblante é uma espécie de envoltório que circunscreve os sujeitos, 

atribuídos pela cultura. Assim, os professores de música assumiram diversos semblantes que a 

sociedade lhes conferiu no decorrer dos tempos: o músico-professor virtuose na técnica 
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instrumental, o compositor-professor exímio na erudição e técnica de composição, o artista-

professor exaltado pela mídia, o regente-professor na posição de liderança de formações 

musicais, o educador-professor polivalente e dedicado à música nas escolas, o educador-

professor representante da educação musical inclusiva, o músico-professor atuante em 

projetos sociais, entre outros. Por isso, acredito ser necessário um repensar sobre os sujeitos 

que ensinam e aprendem música: a quais semblantes esses sujeitos estão atrelados? Tais 

semblantes não configurariam as identificações profissionais dos educadores musicais? 

Concluindo, algumas questões se desdobram para serem investigadas: de que forma a 

escuta pode se inscrever como gozo dos ouvintes? Assim como a voz, será que a música 

também não seria um objeto causador de desejo, já que, ao sermos gerados, vivíamos 

mergulhados em um ambiente sonoro? Será que alguns dos professores de música acabam 

crendo que detém todo um saber musical e ficam aprisionados em sua própria cadeia de gozo, 

até o momento em que se vêem frente a algo que não sabem?  

 Finalizando, a proposta deste capítulo consistiu em refletir sobre algumas questões, 

sob a vertente psicanalítica, na intenção de apresentar aos educadores musicais, um olhar 

diferenciado sobre a Educação Musical na contemporaneidade. , Trouxe, ainda, à luz alguns 

aspectos e indagações a serem desvelados no campo da música e de seu ensino, destacando-se 

o sujeito do inconsciente em suas singularidades, inserido na cultura. Esse campo carece de 

estudos e pesquisas: deixemos, portanto, à Psicanálise e suas interfaces com a Música elucidar 

estas e muitas outras questões que ainda haverão de surgir. 

 


