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RESUMO 

A interpretação musical, enquanto campo de pesquisa, trava ainda importantes 

embates em torno da epistemologia. A sua auto-compreensão alterna-se entre posturas 

subjetivas e normatividades estanques, deixando em estado latente os pressupostos 

históricos que validam as possibilidades interpretativas. Como a hermenêutica estuda as 

condições de validade da interpretação, propusemo-nos apresentar uma formulação da 

interpretação musical baseada nessa vertente filosófica tal qual é elaborada por Hans-

Georg Gadamer. A consciência hermeneuticamente formada propõe uma sistematização 

que visa tanto à obra quanto ao intérprete, no potencial de crítica e superação dos limites 

normativos que a discussão de sua estrutura prévia de compreensão permite. Dois 

estudos de caso exemplificam o ganho interpretativo que a abordagem hermenêutica 

oferece: um manual técnico de Andrés Segovia e uma obra de Domenico Scarlatti, 

transcrita para violão por Sérgio Abreu. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Filosofia da música; Interpretação musical; Hermenêutica; Gadamer; Violão 
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ABSTRACT 

Performance, as research field, takes an argumentation about epistemology. Its 

self-comprehension changes from a subjectivity to fixed normativities, letting hidden 

the historic pre-supositions that makes valid the statements of validly. Since 

hermeneutics, in the proposition of Hans-Georg Gadamer, studies the conditions of 

validly of interpretation, we propose think musical interpretation based on this 

philosophical approach. The conscience hermeneutically formed makes systematic 

study of the interpreter as well as the work, in the potential critics and overwhelming of 

the normativity limits that the discussion about the previous structure of comprehension 

allows. Two cases give the examples of the interpretative gain of hermeneutic offers: a 

manual of technics by Andrés Segovia, and a Domenico Scarlatti’s work transcribed for 

guitar by Sérgio Abreu. 

 

KEYWORDS 

Philosophy of Music; Music Interpretation; Hermeneutic; Gadamer; Classical Guitar 
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NOTA INCLUÍDA POR SUGESTÃO DA BANCA: 

A palavra “performance”, que aparece no título de nosso trabalho, é usada 

como sinônimo de seus correlatos específicos no contexto da apresentação artística, do 

recital ou do concerto: as práticas interpretativas. Refere-se ao ato de construir a 

apresentação de obras musicais, de elaborar a interpretação de um texto sonoro e de 

levá-lo a uma escuta. Não abordamos aqui a Performance no sentido mais amplo, no 

sentido da arte de Marina Abramovic, por exemplo, e de seus desdobramentos no 

teatro, nas artes visuais, nas intervenções artísticas ou na análise do corpo artístico, 

embora sejamos muito favoráveis a tais diálogos interdisciplinares. O uso específico 

que visamos é encontrado em trabalhos influentes e referenciais da área dentro e fora 

do Brasil. Um exemplo importante é o trabalho de John Rink, citado em nossa 

bibliografia e analisado em nosso trabalho nas pp. 63 e ss., onde ele se refere às 

interpretações musicais registradas nas gravações que analisa especificamente como 

“performances”. No livro de Stravinsky, comentado em nosso capítulo 4, o termo 

também é usado como sinônimo para o contexto da interpretação musical. 

Outro uso do termo em seu sentido especificamente interpretativo-musical é 

visto nas linhas de pesquisa de alguns programas de pós-graduação brasileiros. Na 

UFRGS, por exemplo, o termo inclui mas não obriga às análises performáticas mais 

amplas que englobam as artes de expressão corporal e intervenção do espaço no 

contexto das apresentações musicais. Na UNESP, o termo se refere ao estudo da 

interpretação musical quando o objeto e produto da pesquisa se dirigem a uma 

apresentação pública também de obras musicais. Assim, “performance”, em nosso 

trabalho é usado como um correlato e um sinônimo para a interpretação musical. É o 

objeto da linha de pesquisa Questões Interpretativas do Programa de Música da ECA-

USP, na qual realizamos nosso trabalho, e primeiro termo do título desta tese. 
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Introdução 

 

Não há progresso nem na filosofia, nem na arte. Nas duas e em 
relação às duas, tudo depende de algo diverso: tudo depende de 
alcançar uma participação.  
 

Gadamer, em Hermenêutica da Obra de Arte, p. 110. 
 

Nossa tese se propõe a estruturar uma epistemologia da performance, a partir do 

ponto de vista específico do performer. A experiência como violonista e professor em 

contato com o ambiente acadêmico levou-nos à busca de um diálogo mais amplo com a 

teoria do conhecimento, com o propósito de ampliar as possibilidades de abordagem dos 

problemas da construção da interpretação, de suas bases, possibilidades de acordos e 

construção de consensos.  Aceitando o argumento de que nenhuma ciência pode ser 

compreendida a partir de si mesma (HEIDEGGER, 2008, p. 41)1, vimos na filosofia 

hermenêutica algo pertinente para a abordagem desses problemas. A própria definição 

da palavra hermenêutica parece oferecer parte da explicação para isso.  

A palavra hermenêutica, como ciência da interpretação, percorreu diversos 

sentidos ao longo da história do pensamento, mas na formulação que atingiu no século 

XX, ela se esclarece partindo da experiência artística como uma forma própria de 

conhecimento, com seu critério próprio de validade diferente do método científico. A 

experiência da arte é descrita em contraste com a experiência estética, a qual teria uma 

vinculação mais profunda com o método indutivo, restringindo o alcance tanto da arte 

quanto do pensamento hermenêutico. A este cabe, segundo Martin Heidegger (1889-

1976) e Hans-Georg Gadamer (1900-2002), a tarefa de manter o caráter originário do 

pensamento, onde a existência de obras e conceitos atinge uma propriedade reveladora 

que proporciona as adaptações e mudanças de perspectiva para o conhecimento. O que 

propomos aqui é trazer essa discussão para o músico interessando no diálogo filosófico, 

nas considerações sobre o argumento hermenêutico dirigidas à uma teoria da 

interpretação musical. Como Gadamer parte da experiência artística enquanto um caso 

                                                           
1 “Enquanto não chegarmos ao ponto em que os pesquisadores que atuam nas ciências particulares 

percebam que, com os meios de sua ciência, eles nunca estarão em condições de conceber os 

fundamentos dessa ciência e de perscrutá-la nesses fundamentos, toda a investigação sobre fundamentos 

será em vão. A matemática não pode ser concebida matematicamente, e nenhum filólogo pode iluminar a 

essência da filologia com métodos filológicos”. Aceitamos este argumento como um convite à 

investigação sobre até que ponto ele se aplica à arte e, em caso afirmativo, de que maneira o faz. 
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exemplar da experiência hermenêutica, aqui pretendemos especificar um caso dessa 

experiência em que a consciência hermeneuticamente formada não só mantem o 

originário do pensamento interpretativo, mas mantém a performance aberta para seus 

desenvolvimentos junto ao ponto de vista específico do performer. 

Entendemos o termo teoria da performance como o olhar epistêmico2 sobre o 

conjunto de pressupostos estéticos, poéticos3, tradições interpretativas e construtos 

estruturantes da performance obtidos através dos vestígios e relatos sobre processos e 

ritos que englobam os diversos fazeres da interpretação musical. Já por ponto de vista 

específico do performer entendemos o lugar onde suas especificidades, particularidades 

e peculiaridades determinam objeto, pesquisa, método, operacionalidade e, de certa 

maneira, o produto. É o lugar onde são construídas as diversas poéticas interpretativas, 

onde os eventos musicais são abordados de maneira diversa em relação aos métodos da 

estética e da análise musical; onde a música, a sua poiésis, pode ser pensada no seu 

contexto próprio em sua diferença com relação ao método derivado das ciências exatas 

ou humanas. Reconhecemos e atribuímos importância fundamental a essas abordagens 

científicas e humanísticas. No entanto, buscamos aqui esse outro lugar como lugar 

próprio da pesquisa em performance, um lugar que comumente tem sido visto como 

complementar à consciência cientificamente definida. Esse lugar é o escopo da criação 

artística. Nossa tese move-se, portanto, na possibilidade de uma abordagem teórica da 

interpretação a partir do fazer musical, da arte da interpretação tal como foi 

desenvolvida a partir do surgimento da autonomia dessa arte enquanto ação musical 

específica, consequência da guinada histórica do final do século XIX (ATTADEMO, 

2004). Estamos convencidos de que a linguagem filosófica da hermenêutica pode 

oferecer os fundamentos teóricos pertinentes para esse embasamento epistemológico. 

Esta tese parte totalmente das especulações realizadas por Hans-Georg Gadamer. 

Embora ele vise à reformulação do reconhecimento das ciências humanas, seu 

pensamento visa a reflexão sobre obra de arte como um componente estrutural de sua 

filosofia. Além de discutir sobre o fenômeno da compreensão em jogo da obra de arte 

                                                           
2 Relativo à epistemologia, ciência do conhecimento, ou dos fundamentos que tornam possível que o 

conhecimento se estabeleça e se formalize. 
3 Relativo a poiésis, ou simplesmente “produzir”, no contexto da obra de arte. A palavra encerra sentidos 

amplos que serão discutidos adiante, mas por agora basta pensar na relação que poética estabelece com o 

constructuo da obra de arte, estabelecendo o campo do que é aceito dentro de determinadas tradições. No 

senso comum usa-se frequentemente a palavra “estética” onde “poética” seria mais preciso, uma vez que 

estética é a filosofia em torno do belo e não a produção artística em si: “A poética de Sérgio Abreu difere 

da poética de Julian Bream”, etc, ou seja: a forma em que elementos considerados válidos na obra de arte 

são elaborados e operados pelos artistas. 
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em seu principal texto Verdade e Método, dos anos 1960, ele reuniu a produção de 

vários anos voltados exclusivamente para a obra de arte em um volume único, A 

Hermenêutica da obra de arte, publicado no Brasil em 2010. Gadamer se reporta muito 

a Heidegger, de quem aproveitamos o texto A Origem da Obra de arte. Outros autores 

(basicamente Benedito Nunes e Ernildo Stein) se reportam a esses dois filósofos que 

consolidaram os fundamentos da hermenêutica como uma matéria da epistemologia e da 

arte. O que essa discussão tem a nos dizer, enquanto músicos que buscam uma 

experiência aprofundada, motivada pela efervescência intelectual da Universidade e que 

reconhecem a música como forma e tarefa para o conhecimento, é o que tentaremos 

delinear ao longo do trabalho, com base nessas três obras chave. A forma do ensaio que 

escolhemos é propícia para a fluidez da leitura, na qual muitas ideias são apresentadas 

de forma intercalada. No entanto, na hermenêutica pouco se discute sobre música, e 

menos ainda sobre performance. Advertimos, por isso, que todas as considerações sobre 

a arte da interpretação musical foram feitas pelo autor, salvo menções explícitas. Isto 

constitui talvez algum ineditismo de nosso trabalho: aplicar a teoria hermenêutica em 

um ensaio sobre interpretação musical em diversas formas ao longo de nossos 6 

capítulos. 

Primeiramente, introduzimos o leitor aos aspectos históricos e conceituais da 

hermenêutica, apresentando seus argumentos principais sempre em relação com tópicos 

da interpretação musical. Nos capítulos 1 e 2 isto é feito uma através da descrição das 

mudanças de aplicação que a palavra sofreu ao longo da história, cada mudança 

definindo melhor o que se pode entender por ciência da interpretação. A noção de 

incomensurabilidade interpretativa e a possibilidade de participação em um horizonte 

comum é esboçada ao final do capítulo 2. Uma análise comparada de dois duos de 

violões históricos servirá para ilustrar essa noção. O capítulo 3 trata de uma análise dos 

aspectos sociais e políticos nos quais a estruturação do espaço público e educacional em 

torno da música se tornou um evento totalmente guiado pelo método indutivo, tendo 

essa normatividade um importante papel no afastamento dos horizontes interpretativos 

da composição e da interpretação. O problema da constituição da autoridade em geral 

abordado por Gadamer também é discutido no capítulo 3 como parte dessa questão, pois 

o aprendizado da interpretação musical se baseia na existência dela e ela é mediada de 

modo muito diferente nas possibilidades hermenêutica ou cientificista. Uma primeira 

abordagem do conceito de ferramenta é esboçada nesse capítulo. Com ele, nos 

conduziremos à análise do conceito de jogo em Gadamer, revelando ser nesse conceito 
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que reside a particularidade da vivência artística autêntica que a invasão do método 

indutivo acaba por reduzir. Nos capítulos 4 e 5 serão apresentados alguns estudos de 

caso onde poderemos avaliar a pertinência da hermenêutica como método próprio de 

tematizar as relações entre visão, concepção e posição prévia das interpretações, 

mantendo no horizonte interpretativo a urgência de uma constante superação de si 

mesmo, dos próprios princípios de que se parte para efetuar o que chamamos de 

interpretações ou, em música, de performances. O tema da pertinência da hermenêutica 

para a composição é retomado, de outra perspectiva. Finalizaremos, no capítulo 6, 

descrevendo uma experiência de montar um constructo interpretativo da Sonata K. 87 

de D. Scarlatti em transcrição para violão solo de Sérgio Abreu, considerando algumas 

concepções prévias no diálogo com poéticas interpretativas específicas, segundo 

indicações formais da hermenêutica. 

Gadamer pode postular o caráter universal da hermenêutica formulando que a 

arte, tanto quanto a própria ciência, estão direta e originariamente subordinadas ao 

problema da compreensão e da interpretação. Para ele, a experiência da arte é, “(...) ao 

lado da experiência da filosofia (...) a mais peremptória advertência à consciência 

científica, no sentido de reconhecer seus limites” (GADAMER, 2008, p. 33). Para nós, a 

experiência do conhecimento hermenêutico é um sério aviso de que os limites da 

interpretação enquanto jogo na obra de arte são muito mais estritos do que sugerem 

nosso “estar à vontade” em nossas tradições interpretativas sobre as quais nos 

assentamos confortavelmente enquanto intérpretes que seguem uma forma 

metodológica. 

A questão toda é mover-se em direção a essa participação de que tratam, se 

concordarmos com Gadamer, tanto a filosofia hermenêutica quanto a arte. 
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Capítulo 1. História da Hermenêutica e sua relação com a questão da obra 
de arte 

 

A filosofia não deve ser avaliada por sua atualidade, mas pela 

capacidade de ela, nos diversos filósofos, pensar os fundamentos que 

podem, de certo modo, reger o comportamento dos seres humanos, 

fazendo uso de sua liberdade. A filosofia não compete com a ciência 

na descoberta de novos objetos. Ela pensa a moldura ou o âmbito nos 

quais as ciências descobrem e situam seus objetos.  

 

Ernildo Stein, em entrevista cedida à revista eletrônica do Instituto Humanitas 

Unisinos online, edição de 19 de junho de 2006. 

 

Também à arte não compete disputar com a ciência na descoberta de objetos 

novos, nem com a filosofia ao repensar os âmbitos possíveis em que as ciências diversas 

descobrem e situam seus objetos. À arte impõe-se também uma tarefa para o 

entendimento, mas esta tarefa se dá de uma maneira particular em relação à filosofia e à 

ciência, que lhe valeu o lugar da “criação”, opondo-se às outras duas instâncias do 

conhecimento que resguardariam a “reflexão”. Não obstante, se considerarmos com 

seriedade o texto de Stein citado acima, reconheceremos que há algo a ser trocado entre 

essas três disciplinas. Gadamer, um dos filósofos que mais se debruçou sobre a questão 

da hermenêutica, chamava de diálogo a esse processo de troca. Para ele, hermenêutica 

não é um método de atingir o diálogo, ela é o diálogo em acontecimento.  

O diálogo começa por questionar o lugar dado pelo senso comum a essas três 

instâncias de conhecimento: filosofia como saber de fundamentos, ciência como 

pesquisa metódica e arte como território da percepção e da criatividade4. O imenso 

esforço de entendimento e compreensão – acólitos da reflexão – que aguarda os que se 

aproximam da arte em qualquer de suas possibilidades, parece exigir um complemento a 

essa formulação. Algo aqui acusa a grosseira simplificação da divisão que guarda para a 

arte o território da criação, porque a produção verdadeiramente original de maneiras de 

pensar obtidas na filosofia, na sua possibilidade de revelação/criação de ideias, também 

exige ferramentas reconhecidamente pertencentes ao escopo da criação e da 

                                                           
4 Não só o senso comum. Deleuze formula essa distinção entre conceitos, funtivos e perceptos, campos 

ocupados respectivamente pelas linguagens da filosofia (ideias, compreensões, olhares), ciência (funções, 

funcionamentos, verdades, descrições) e arte (percepções, formas, significações). (DELEUZE & 

GUATTARI, 2005, p. 213) Por separar essas atribuições, Deleuze tem sido festejado entre os artistas que 

entendem uma diferenciação entre os objetos tratados por eles no interior da academia, daqueles tratados 

pelas demais ciências. Mas ele nunca negou sua permeabilidade entre essas instâncias. O que resta é 

descobrir, a cada novo passo, como essa permeabilidade pode acontecer, o que resta é exercer a 

phrohairésis. 
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criatividade. Permanece assim mesmo nas diversas hard sciences. A história dessa 

divisão, oriunda de uma leitura moderna da tipologia das ciências efetuada por 

Aristóteles, é um dos temas da filosofia hermenêutica, na qual a justiça que a separação 

faz às diversas áreas, acusa também uma proximidade e uma possibilidade de diálogo. 

O que é realmente “novo” na criação artística ressai e ressurge no manejo e na 

vivência do território do inaudito, isto é, aparece fora da cotidianidade. A arte é um 

acontecimento do deslumbramento, ela busca por isso. Aristóteles menciona a purgação 

das emoções como o objetivo da tragédia e da poética artística em geral, que é obtida 

através da unidade à qual se impõe uma mudança (as peripécias), com a qual a obra 

coloca o espectador frente a frente consigo (através da compaixão e identificação, ou 

seja, de um reconhecimento histórico) e o leva à catarse (ARISTÓTELES, 2006, p. 35, 

41 e 47). Um modelo que privilegia a emoção e o deslumbramento, portanto. Mesmo 

assim, a questão do conhecimento e da compreensão não é menos problemática para os 

artistas. Se assim não fosse, as obras não estariam sempre novamente disponíveis a uma 

atualização comprometida com o mundo histórico próprio dos novos intérpretes da obra 

que está sendo julgada. Uma obra poder ser diferentemente considerada por diversas 

consciências interpretantes, eis um fato que aponta para a disponibilidade das obras de 

arte ao problema da compreensão (GADAMER, 2008, p. 1695). As múltiplas 

possibilidades analíticas e historiográficas que uma obra suscita são também formas de 

consciências interpretantes. Ainda assim, enquanto obra do conhecimento, a arte 

resguarda o fenômeno da compreensão para uma instância diferente das formas 

estabelecidas na longa história da relação entre empirismo e teoria. Ou seja, ela leva o 

conhecer para outro tipo de vivência, diferente da ciência e da filosofia. Mas isso não a 

subtrai da questão do “conhecimento”. 

Seria de se supor que a pesquisa em artes guarde com justiça a criação de arte 

como pesquisa, mas que também respondesse pelas diferenças tanto em relação à 

pesquisa científica quanto à produção artística livre. A pesquisa científica requer um 

controle de condições nas quais a reprodução do fenômeno observado pode confirmar 

ou refutar as teorias pré-estabelecidas sobre esses fenômenos. Ela necessita de um 

método através do qual se possa observar uniformidade e regularidade, para daí deduzir 

a legalidade em tais fenômenos, ou seja, suas causas, consequências e estruturas. Mas a 

                                                           
5 “O que importa, por isso, é chegar a um ponto de partida, com relação ao belo e à arte, que não pretenda 

imediaticidade (do julgamento da consciência estética), mas que corresponda à realidade histórica do 

homem” (p.169).  
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pesquisa em arte diz respeito exatamente àquilo que é irrepetível apesar de permanente: 

a própria experiência da arte enquanto modalidade particular de uma experiência da 

compreensão. Muitos dos fundamentos operacionais das interpretações ou das 

produções artísticas permanecem inconscientes para o próprio artista, pelo menos em 

um nível que lhe permita articular, na linguagem filosófica, conceitual ou estética, esses 

fundamentos. É perfeitamente possível herdar e levar adiante um mundo de conceitos e 

pré-determinações que serão postas em movimento na produção dos novos constructos 

artísticos e nem assim a arte deixaria de se configurar como um saber, como um 

conhecer. 

Se aqui parecemos cair em uma tautologia (a arte é conhecimento porque é 

conhecimento da arte) é porque estamos afastados da experiência da qual a arte toma o 

seu sentido e seu valor: unicamente a experiência dela mesma. Se nos aproximamos 

dessa experiência em sentido profundo, isto é, comprometido com o Ser-aí histórico 

(ver nosso capítulo 2), a tautologia se converte em circularidade pertinente. Essa 

circularidade de pensamento em torno de um texto a ser compreendido, que cada obra 

de arte é, tem sido descrito por Heidegger e Gadamer como o círculo hermenêutico, no 

qual o jogo da compreensão em geral acontece (ver o capitulo 4). A circularidade do 

pensamento que corrige, a cada retorno, suas pré-concepções interpretativas permanece 

como uma das características do pensamento poético (o pensamento em questão no jogo 

das obras de arte) apontadas por autores ligados à hermenêutica filosófica e de 

comentadores de Heidegger e Gadamer na língua portuguesa: Ernildo Stein, Benedito 

Nunes6. Para eles, a hermenêutica restaura a obra de arte ao seu lugar enquanto 

experiência dela mesma e não como objeto de uma formulação filosófica. A obra de arte 

seria, para esses autores que seguem a hermenêutica filosófica, válida como 

possibilidade de juízo sobre a sua própria verdade. Em linhas gerais, esses autores 

respondem por um movimento filosófico que, ou bem se ausenta do poder exclusivo da 

teoria estética, ou bem exige também a presença na própria obra para que se possa 

compreendê-la. Eles compreenderam a especificidade da mensagem da arte e da ciência, 

ao abordá-las como um problema para a linguagem definida como horizonte de 

compreensão dialogal que compartilha noções de verdade. Não pareceria tão óbvio, sem 

a repercussão das ideias desses autores, que a verdade da obra de arte não pode ser 

revelada pela estética, mas pela experiência da própria arte. Essa tarefa de retorno à 

                                                           
6 Embora não usado em nosso trabalho, é necessário lembrar de Emanuel Carneiro de Leão, também um 

importante difusor das ideias do autor de Ser e Tempo no Brasil. 
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essência, não das coisas, mas da natureza de nosso relacionamento com elas, é 

hermenêutica. 

Em Verdade e Método de Gadamer, evidencia-se um pensamento sobre a 

interpretação que toca diretamente na atividade de um tipo de pensador-poeta, o 

performer, ou seja, aquele tipo particular de artista que se ocupa da interpretação 

musical, convertendo em constructos artísticos as suas visões interpretativas. 

Basicamente, nessa leitura da interpretação musical, o intérprete não é um reprodutor de 

instruções à mercê de suas próprias possibilidades musicais, ele é um artista que tem 

diante de si a tarefa de compreensão no tríplice diálogo (obra-intérprete-ouvinte) que 

seu trabalho efetivamente é. Para uma correta compreensão de como o conhecimento do 

processo da hermenêutica pode acrescentar à compreensão operativa da performance 

musical, é pertinente uma rápida exposição das mudanças históricas pelas quais a 

aplicação da ideia de hermenêutica passou. Pretendemos demonstrar, assim, que a 

história da hermenêutica descortina algumas de suas características intrínsecas que 

permanecem válidas mesmo quando mudamos o campo de atuação ou sua posição 

interpretativa. Se ela se refere aos contextos de enunciado da interpretação, seja esse um 

enunciado teológico, jurídico, filosófico, ou, como é o nosso caso, um texto musical (no 

formato de uma partitura ou gravação); a discussão de sua sobrevivência histórica a 

amplia, segundo Gadamer, para universalidade de nossa existência (GADAMER, 2008, 

p. 612: “O caráter Universal da Hermenêutica”). Ao discutir a mudança histórica e 

disciplinar dos conceitos, pretendemos também apresentar a interpretação musical como 

um caso onde as formulações da hermenêutica ganham também um sentido.  

Ao longo da história da hermenêutica desenvolveu-se a ideia de que ela é o ato 

de “interpretar as interpretações”, ou de estruturá-las segundo seus tipos e intenções. A 

hermenêutica se referiu a diferentes formas de pensar o fenômeno da compreensão, 

elaboradas ao longo da Antiguidade (no mito de Hermes), da Idade Média (como 

método de leitura contemporizada do sentido do texto bíblico) e da passagem da Idade 

Moderna para a Contemporânea (interpretação da lei na Filosofia do Direito). Nos 

séculos XIX e XX, ela finalmente se torna assunto da Filosofia Ontológica, a filosofia 

que questiona o Ser, e se estabelece como contingência inerente do ser humano 

enquanto tal. Ou seja, a hermenêutica tem uma história que percorre desde a moldura 

filosófica do mito até a estrutura fundamental da filosofia, sendo que o caráter filosófico 
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sempre a acompanhou7. “Hermenêutica” como conceito, perpassou essas mudanças 

guardando sempre o seu papel de análise da estrutura da interpretação em geral, ou das 

condições de possibilidade para que uma interpretação aconteça. Ainda, a hermenêutica 

se refere também ao estudo dos processos interpretativos, naquilo que eles têm de 

intencional, de recorte da realidade interpretante, levando em conta os objetivos e as 

interpenetrações de diferentes saberes (história, sociologia, e toda a disciplina que 

assume para si a discussão de suas fundamentações teóricas). Durante nossa breve 

descrição desse processo histórico, deverá ficar cada vez mais claro como nosso objeto 

de estudo (as práticas interpretativas em música) se alinha tanto ao que Gadamer, em 

Verdade e Método, chamará de “aspecto universal da hermenêutica” (GADAMER, 

2008, p. 612 e ss.) quanto com a sua descrição do “círculo hermenêutico”, que distingue 

a consciência hermeneuticamente formada da compreensão no sentido mais lato, e 

permite que ele atribua à arte o caráter de “mediação da verdade”. 

1.1. Hermenêutica, da mitologia à filosofia do direito. 

A palavra hermenêutica é encontrada nos mitos antigos de Hermes Trismegisto, 

o Mercúrio dos romanos e Tot dos egípcios. Ele é o que traz a mensagem dos deuses, o 

mensageiro “três vezes grande”: primeiro, porque a ouviu; segundo, porque a 

compreendeu; e terceiro, porque pôde transmiti-la, sendo dele a incumbência de fazê-la 

chegar aos homens: “É a palavra que penetra até o fundo das consciências, conforme 

seu grau de abertura (...). Hermes é o deus do hermetismo e da hermenêutica, do 

mistério e da arte de decifrá-lo”. Deus politécnico, é a divindade que inventou a lira e a 

deu a Apolo, munindo-o da arte de criar melos e encantar as feras, dons que este deu de 

herança a seu filho Orfeo. Padroeiro das trocas e dos comércios, é o guardador dos 

viajantes, que colocavam estátuas em sua honra nos caminhos e nas encruzilhadas. Isso 

o coloca como condutor da transformação implícita nos processos de conhecimento, que 

tem na metáfora do viajante a justificativa dessa associação. Aquele que ouve uma 

mensagem, se lança em um caminho, onde pode, nas encruzilhadas, se decidir pela 

perdição ou pela salvação, conforme sua capacidade de interpretação, mediada por 

                                                           
7 Seria desnecessário, para um leitor de boa vontade, desvincular nossa exposição da crença em um 

“desenvolvimento do pensamento” que percorreria estágios do mito ao logos filosófico ou (o que seria 

pior) científico, como se a mitologia fosse uma forma insuficiente, uma marca negativa da forma de 

compreensão antiga. Ao contrário, a permanência das questões antigas equivale, na filosofia, à pertinência 

das antigas obras musicais que, sempre revisitadas, atualizam a questão da criação. Para Heidegger, uma 

questão antiga é “uma questão sempre nova” (HEIDEGGER, 2008, p. 28). 
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Hermes. “Mensageiro por excelência”, associado à palavra Evangelho (do grego 

“Evangelium”, boa nova), “[...] Hermes simboliza os meios de troca entre o céu e a 

terra” (CHAVALIER, 2002, p. 487). O mito relaciona esse símbolo com a invenção da 

música e da arte de ouvir. 

Assim, a palavra “hermenêutica” se refere ao processo da escuta, de 

compreensão e transmissão de uma mensagem – divina, não se trata de uma mensagem 

qualquer – no contexto da mitologia grega. Esta é a formulação mais antiga do 

pensamento mítico-filosófico sobre o que significa interpretar, uma definição 

profundamente atrelada à posição de onde se ouve, recebendo a mensagem; à 

concepção que se constrói a partir desse ouvir; e ao que se tem em vista como aquilo 

que deverá ser transmitido dessa mensagem. Pela posição especial do mensageiro é que 

há uma forma de autoridade, de cuja confiança estabelecida resulta a validade da sua 

interpretação. Ou seja, a posição, compreensão e visão prévia sobre a mensagem é o que 

está em questão para o deus mensageiro, é o que possibilita a Hermes ouvir, 

compreender e transmitir aquilo que se compreende na forma que convém 

adequadamente para a compreensão dos homens. 

Durante a Idade Média, tendo a igreja cristã se tornado guardadora e revisora 

dos relatos e textos da cultura filosófica grega, a palavra passou para o âmbito da 

teologia cristã. Heidegger e Gadamer se referem à latinização da cultura do pensamento 

grego, já que não só o idioma, mas também as tradições romanas redefiniram a ênfase e 

o tom da questão da metafísica, da filosofia, e também da hermenêutica. Esta passou a 

ser entendida então uma categoria de leitura dos textos bíblicos, em que se evidenciava 

a procura pela verdade divina absoluta na relação com o contexto histórico de sua 

enunciação. Tinha como seu exercício a questão de discutir os lugares sociais e 

históricos dos personagens bíblicos (os samaritanos, os saduceus, os filisteus, os 

fariseus), que se tornam parte constituinte da mensagem, e do porquê de a palavra estar 

colocada dessa ou daquela determinada maneira para cada um desses grupos sociais e 

históricos. A parábola do bom samaritano é um exemplo claro: a contextualização 

desses grupos sociais importa ao entendimento do sentido da alegoria, é fundamental 

para estabelecer o alcance doutrinário e a consequência moral da estória. Também a 

diferença de forma com que Cristo se comunicava com a turba ou com os apóstolos 

iniciados, exemplificada no Evangelho de São João, são exemplos desses contextos, aos 

quais a Revelação da verdade sagrada adaptava-se nas suas várias formas. Este 

evangelho em particular é chamado de “Evangelho Gnóstico”, opondo-se aos 
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“sinóticos” (Marcos, Mateus e Lucas), o que evidencia o caráter fechado, iniciático e 

hermético da possibilidade de transmissão da verdade religiosa que impõe aqui uma 

jornada interpretativa, diferente da revelação direta, dogmática. Aqui, uma tarefa para o 

entendimento presume uma preparação. 

A hermenêutica contrasta assim com outra categoria de leitura e interpretação da 

teologia: a exegese. Esta seria uma interpretação mais mística dos textos levando em 

conta a sua verdade espiritual, supra-histórica, não contingente. Leva em conta mais o 

ritual dogmático da mensagem como Revelação dada, do que o significado temporal e 

histórico através do qual a Revelação se apresenta em suas múltiplas atualizações. 

Exegese é revelar. Hermenêutica é discutir o revelado. São equivalentes etimológicos 

que se distanciaram pelo uso histórico. 

O contraste entre hermenêutica e exegese sobrevive na próxima etapa no 

desenvolvimento histórico do conceito, no qual a hermenêutica passa a constituir uma 

fundamentação das possibilidades de interpretação das leis civis. Na filosofia do direito, 

a exegese, como interpretação dogmática, se tornou uma forma subordinada da 

interpretação em geral, ao mesmo tempo em que a hermenêutica foi sendo ampliada 

como a sistematização geral das regras de interpretação. Se a hermenêutica não se dirige 

exatamente às leis, mas ao conceito abrangente de Direito (o fato pré-suposto de que os 

homens e mulheres não podem ser abandonados à arbitrariedade do mais forte), então 

hermenêutica refere-se aos processos utilizados para que a interpretação das leis 

conduza à justiça. A justiça só pode ser alcançada mediante o trabalho dos hermeneutas, 

especialistas em “ciência do direito”, que podem ordenar e discutir a interpretação da lei 

com vistas à realização da justiça e do direito (FRANÇA, 1999, p. 224). Essa concepção 

de hermenêutica se deu no nascimento da era moderna e do Estado laico forjado na 

Revolução Francesa, uma época em que “compreender” é um procedimento que se 

bifurca: de um lado, aplicar a interpretação da lei escrita de modo positivista, 

matemático, preciso e dogmático; de outro, a necessidade de contextualizar, atualizar, 

adaptar e aplicar, levando em conta cada situação que exige uma tomada de posição 

jurídica8. Interpretar, como aplicação dogmática, pressupõe uma série de pré-conceitos 

para que uma, ao pé da letra, se considere suficiente. Trata-se de uma herança 

positivista nas interpretações jurídicas que é contestada antes do advento hermenêutica 

                                                           
8 Veremos adiante como essa concepção se refere à virtude da phrohairesis, do saber que se adapta a cada 

nova situação que exige de si uma aplicação. 
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na filosofia formal. No Direito, a diferenciação entre lei do senso comum e lei positiva9 

pende para a necessidade de expor esses pré-supostos, pois não se contenta mais com a 

declaração pura e simples de que o objetivo da interpretação é realizar a justiça e o bem 

comum. A evidente herança positivista dessa forma de interpretação é contestada, como 

vemos no comentário de França, ao mencionar uma exegese do artigo 5º da 

Constituição Brasileira10:  

 

De nossa parte, na disposição do dispositivo em apreço, vemos, antes de mais 

nada, a condenação legal dos métodos dogmático ou exegético (...). Com 

alusão às ‘exigências do bem comum’, tal expressão parece significar mera 

ociosidade do legislador, pois é evidente que as leis se destinam ao bem 

comum e só com este fato podem ser aplicadas por quem de direito. 

(FRANÇA, 1999, p. 23). 

 

Exatamente da mesma maneira como aparece na discussão legislativa, na 

interpretação musical, é no sentido de desenvolver interpretações melhores das obras 

que as técnicas de intepretação são rediscutidas e estabelecidas na tradição. O problema 

é alcançar a participação num consenso, o que só pode ser decidido na imersão em uma 

dada tradição. Por “interpretações melhores”, podemos nos referir às performances que 

apresentem a especificidade da mensagem do texto original em face de outros textos e 

de outras compreensões que constituem a tradição interpretativa como uma pergunta 

que a nova performance tenta responder. É o que qualquer teoria da interpretação 

pressupõe. A obra é pensada como uma “mensagem” ou como resposta a uma 

pergunta11. O caráter de pergunta e resposta da obra, seja a interpretação, seja a 

composição, se expressa (como é o caso de fontes diversas ou transcrições) na 

pluralidade de contribuições interpretativas outras, inclusive do próprio interprete, às 

quais ele não pode escapar exatamente por estar inexoravelmente imerso na 

historicidade de sua interpretação. Até aqui, a oposição entre interpretação literal e 

                                                           
9 Por “lei positiva”, os juristas se referem à lei escrita e sancionada institucionalmente, diferenciando-a da 

lei estabelecida no senso comum por costume ou por tradição (FRANÇA, 137 e ss.). 
10 O artigo reza: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do 

bem comum” (p.22). 
11 Como vemos em Gadamer, “Sobre a leitura de construções e quadros”, texto de 1979, in: Hermenêutica 

da obra de arte, p. 133 e ss.: “(...) toda proposição (...) só é no fundo compreendida quando pode ser 

compreendida como resposta a uma pergunta possível”. Ou seja, hermenêutica trata da compreensão 

enquanto uma dialética entre pergunta e resposta. Essa pergunta, a que deve responder a “mensagem” da 

obra de arte é representada pela tradição. Acrescentamos, de nossa parte, que não há compreensão 

somente com a compreensão “da obra”, é necessário ter compreendido a tradição interpretativa em que 

estão imersos obra e intérprete, e isto é o que dá à interpretação o caráter temporal que torna possível a 

sua pluralidade. 



24 
 

interpretação intervencionista parece pacífica12. O problema começa quando nos 

propomos a determinar o que são interpretações “melhores”, em face de diferentes 

níveis de interação entre essas duas formas. 

No contexto jurídico, França toma como evidente que toda operação do direito 

visa o bem comum. Gerar esse bem comum é “produzir a maior soma possível de 

energia jurídica” (ÁLVARES, apud FRANÇA, idem, ibdem), que seria potencial de 

realização do Direito. A tarefa é equivalente, poderíamos dizer, no caso dos problemas 

epistêmicos da performance, já que uma interpretação musical significativa seria aquela 

que geraria a maior soma possível de “energia estética”. Ou seja, aquela de maior 

repercussão plurissignificativa, que apresente uma distinção em relação a outras 

interpretações, distinguindo também a especificidade da obra em questão no seu diálogo 

com a tradição composicional. Pela figura de analogia “energia estética”, se nos é 

permitido parafrasear o exemplo acima, quero me referir àquilo que, ao acionar as 

expectativas estéticas dos ouvintes, estabelece um diálogo com a história da 

interpretação das obras visando o potencial de realização da obra, referenciada nas 

tradições interpretativas em uma escala temporal vasta. As obras e suas interpretações 

previamente conhecidas são agora essa pergunta para a qual as novas interpretações se 

apresentam como resposta (ver nota anterior) e isso coloca a performance ao lado 

daquilo que define, para Gadamer, uma das indicações de identificação da obra de arte. 

Ou seja, a interpretação como obra artística em si reclama a pertinência da análise 

hermenêutica da obra de arte em geral. A hermenêutica, voltada ao conceito de 

interpretação musical, exige incluir no campo da pesquisa, como veremos adiante, não 

só o contexto historiográfico e a geração de sentido por esse contexto, mas também a 

revisão da tradição, que é a herança histórica formalizada em poéticas (conjuntos 

sistematizados de técnicas) interpretativas.  

Para o direito, a hermenêutica é mais afastada da exegese do que para a teologia. 

Ao ser determinada como interpretação que se renova a cada descoberta de contexto, a 

hermenêutica pareceu a ferramenta mais adequada na questão envolvendo a filosofia do 

direito, exatamente por ampliar as possibilidades das interpretações dogmáticas da 

escola interpretativa do direito francês, definida por Napoleão e de cunho 

profundamente militarista (FRANÇA, 1999, p. 14 e ss.). Esta, chamada “hermenêutica 

                                                           
12 As interpretações da Canción del Emperador por Julian Bream no primeiro caso e de Andres Segovia 

no segundo podem ser consideradas como exemplos dessa oposição. Da mesma maneira, a transcrição 

como interpretação pode ser vista na abordagem da transcrição de Sérgio Abreu, para as quais remetemos 

a nosso mestrado, defendido em 2007. 
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dogmática” ou “exegese” foi condenada na consideração de que exercer o direito não é 

interpretar absolutamente uma lei, que por si só também seria absoluta, pois essas coisas 

perderam sua validade factual. Seria, segundo França, impossível estabelecer uma 

forma de interpretação como método acabado fora dos problemas da pré-compreensão e 

da visão prévia, ou seja, fora do círculo hermenêutico, como discutiremos mais tarde. 

Isso vale mesmo para o âmbito em que a hermenêutica é pensada como técnica. É 

delicada aqui a proximidade com o problema do relativismo, com o qual a hermenêutica 

é frequentemente confundida, por ociosidade intelectual. Levar em conta a historicidade 

e a concepção prévia não é relativizar o direito, é aprofundá-lo em aspectos antes 

deixados de lado pela elaboração dogmática, vertente interpretativa que leva o 

legislador a cometer injustiça ao invés de realizar o direito. 

Esse passo na história da hermenêutica pôs de lado não só a concepção 

positivista da interpretação que, no entanto, a nosso ver, vigora até hoje no aprendizado 

das diferentes escolas de interpretação musical. Também fez parte do levantamento de 

uma questão filosófica sobre a verdade interpretativa e a possibilidade de controlar o 

acesso a ela, que a experiência da arte ajuda a elucidar (GADAMER, 2008, p. 3213). 

Hermenêutica, após essa revisão sofrida no âmbito da recusa do método dogmático de 

interpretação da lei escrita, trata de buscar não mais a interpretação “correta”, mas a 

discussão dos fatores que podem tornar esta ou aquela interpretação aceitável, de 

interrogar as condições de aparecimento das interpretações. Esse questionamento se dá 

na relação entre as “leis positivas” e os casos que exigem um entendimento específico 

para o estabelecimento do justo ou do injusto sob a vigência daquela lei. Ou seja, é 

entre a lei escrita e o ato em juízo que se estabelece um contexto que possa comportar 

uma interpretação. Discutir e modificar a interpretação da lei (ou seja, do texto que se 

refere à lei, uma das dimensões que guiam o direito) em cada contexto é realizar o 

direito em si (GADAMER, pp. 418-419)14. A culpa do réu não é “descoberta” por um 

método, mas é resultado de uma interpretação de fatos dados. Não é só a descoberta de 

                                                           
13  “É assim que se aproximam das ciências do espírito das formas de experiência que se situam fora da 

ciência: com a experiência da filosofia, com a experiência da arte e com a experiência da própria história. 

Todos estes são modos de experiência, nos quais se manifesta uma verdade que não pode ser verificada 

com os meios metódicos da ciência”. 
14 A verdade é uma construção a partir do Ser (nunca do sujeito) e não uma ordem que se impõe de fora 

dele. O problema está em poder falar sobre o Ser, tarefa que ocupou toda a vida de Heidegger e, segundo 

ele, a história de toda a filosofia. Para uma discussão mais abrangente da relação entre a hermenêutica 

jurídica e a tekné no contexto da poiésis, para a qual reivindicamos um aspecto hermenêutico, ver o 

capítulo 2. 
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fatos novos que pode mudar o veredicto15: o culpado pode ser, em diferentes tempos e 

sobre diferentes fatos, um inocente, por causa do valor que se atribui aos fatos que 

descrevem o crime. Assim, por trás da questão da interpretação está em questão a 

essência do Ser, do modo pelos quais os entes adquirem e encarnam sua realidade. Se se 

tratasse da descoberta da Verdade através da Lei, não haveria sequer a possibilidade de 

discutir leis injustas e o direito não se renovaria. Ao contrário disso, a hermenêutica traz 

à tona a questão, de âmbito filosófico, sobre as condições de mudança na interpretação e 

pensa a lei, ou o objeto da interpretação, como algo inerente ao devir, que não só 

considera, mas busca por essa mudança: um escravo em fuga pode ser julgado como um 

animal a ser disciplinado pelo seu proprietário, ou como um criminoso que deve 

responder à sociedade pela quebra de regras que regem a sua civilidade, ou como um ser 

humano em busca de seu direito natural e legítimo.  

O conceito de verdade aparece aqui, ainda na filosofia do direito, como 

revelação da historicidade do acontecer humano, como aletheia, conceito grego 

traduzido como verdade enquanto desvelamento, e não enquanto adequação de uma 

coisa ao enunciado sobre ela. Esta formulação heideggeriana16 é baseada na etapa da 

hermenêutica que acabamos de descrever. Há uma necessidade de modificar o modo 

como a verdade é compreendida. Isso só acontece devido à uma relação particular entre 

o objeto e o sujeito da interpretação, a co-pertença, que discutiremos mais adiante17. A 

hermenêutica chega a ser então, para as ciências jurídicas, a parte do direito que 

pesquisa, tipifica, define, diferencia e coordena as bases dessas diferentes possibilidades 

de interpretação dos fatos em face de uma lei sempre em mudança, levando em conta os 

contextos e contingências históricas do próprio ser humano histórico. 

Contexto, contingência e historicidade: modos ainda modestos de dizer que a 

adesão do fenômeno à consciência interpretante pode levar em conta o fenômeno de 

tantas maneiras diferentes quantos são os intérpretes responsáveis pelas leituras 

históricas. A sucessão de validades dessas interpretações transforma o objeto 

interpretado um fenômeno intencionado, como quereria a fenomenologia de Husserl. A 

verdade é um texto que precisa ser lido em relação aos próprios pressupostos que 

puderam fazê-la aparecer como tal. Desse modo, descortinar o processo de construção 

                                                           
15 Veredicto, palavra que, derivada do latim veritas, antevê o conceito que Heidegger (2005, p40), em seu 

trabalho sobre a obra de arte, atribuirá à verdade como uma construção do Ser, ou seja, a verdade é uma 

construção ontológica. Ver também a discussão no capítulo 2. 
16 HEIDEGGER, 2005 p. 89; HEIDEGGER 2008, p. 47 e ss.  
17 A co-pertença é a radicalização da diluição da separação entre sujeito e objeto, já posto em jogo pela 

fenomenologia de Husserl. 
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do enunciado sobre a verdade torna-se um passo estrutural para uma abordagem 

hermenêutica do próprio enunciado, que questiona a tradição de interpretação de que faz 

parte e da qual parte o constructo interpretativo. Sem a exposição desse processo que, 

em um primeiro passo parece tanto uma tematização do próprio sujeito interpretante 

quanto uma abordagem do objeto-texto a ser interpretado, a interpretação que se 

anuncia como “verdadeira” carece de honestidade com o próprio conceito de 

interpretação. Em outras palavras, sem esse passo de unir a pesquisa sobre o objeto ao 

enunciado obtido sobre ele, a verdade não aparece relativizada por um contexto criado 

necessariamente pela interação entre o sujeito interpretante, o objeto interpretado e o 

lugar histórico de cada um deles, assim como a historicidade dessa interação específica. 

Isso significa que a tradição interpretativa precisa ser constantemente questionada a 

cada nova abordagem das obras. Quais as consequências de uma sistematização 

metodológica desse processo para a performance? Esta é sempre a questão-problema. 

1.2. Hermenêutica na filosofia nos séculos XIX-XX: a crítica da consciência estética 
como crítica ao cientificismo e a constituição das ciências humanas. 

Chegamos ao ponto dado pela hermenêutica na sua formulação como filosofia, 

onde ela se distingue definitivamente do método indutivo da ciência moderna. Através 

desse passo, Heidegger e Gadamer, dois dos principais formuladores da hermenêutica 

filosófica, criticaram a ciência na sua pretensão de estabelecer uma norma geral para 

obtenção da verdade. A obra de arte, particularmente, pois nela o paradigma cientificista 

é insuficiente, requisita o conceito de experiência da arte de que Gadamer lança mão 

para elucidar sua crítica ao método científico. O problema do método para obtenção da 

verdade entra na discussão da obra de arte através da Estética, que se pretende uma 

ciência do sensível e assim se reportar a uma teoria do Belo. Para ela, a arte não é mais 

uma produção que envolve o conhecimento do senso comum, espalhado na sociedade 

que distingue, escolhe e reconhece aquilo que é seu como uma extensão de seu ser 

próprio, ela é um produto a ser avaliado de acordo com leis estéticas universais que 

exercem essa função de seleção. Gadamer destrincha essa noção que desdenharia a 

tradição como pertencimento a um mundo cultural: 

 

A ideia de formação estética, ao contrário (...) reside justamente em não mais 

vigorar nenhum padrão de conteúdo e em dissolver a unidade de filiação da 

obra de arte com o seu mundo. Uma expressão disso é a ampliação universal 

da posse que a consciência formada e estética (sic) reivindica para si. Tudo a 
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que se atribui “qualidade” é seu. Abaixo disso, não faz mais nenhuma 

seleção, por não ser ela mesma, e não querer ser nada onde se pudesse 

mensurar uma seleção. Na qualidade de consciência estética, ela é refletida a 

partir de todo o gosto determinante e determinado e representa, ela mesma, 

um grau zero de determinação. A essa consciência não vale mais a filiação 

da obra de arte com seu mundo, sendo que, ao contrário, a consciência 

estética é o centro que vivencia, a partir do qual se mede tudo o que é válido 

como arte. (GADAMER, 2008, p. 152, grifo nosso).  

 

O critério de qualidade da consciência estética é constituído a partir de um juízo 

estabelecido como um grau zero, equivalente à imparcialidade do critério científico. Se 

esse critério envolve um aprendizado das artes ou um aprendizado do juízo, isso terá 

que ser decidido historicamente pelo desenvolvimento do capitalismo e pela economia 

do simbólico, porque a consciência estética não problematiza o seu próprio critério de 

juízo. Ela se estabelece como mediação da verdade sobre a obra sem querer “ser nada 

onde pudesse mensurar uma seleção”, ou seja, não se assume como juiz, simplesmente 

integra a arte ao seu mundo estético, esquecendo que a co-participação com o mundo 

dela, da obra, é pré-exigência da compreensão sobre a arte. Diante dessa compreensão 

uma proeminência está em discussão latente. O critério através do qual, por exemplo, 

um vaso antigo como objeto de uso, pode ser considerado uma obra de arte pelos 

critérios que o definem como tal na tradição artística ocidental moderna é autônomo do 

mundo da obra e pertence à teoria estética como disciplina independente. Assim é que 

se estabelece a proeminência do discurso e do julgamento estético sobrepondo-se à 

linguagem na qual esse objeto constituía um mundo próprio.  

A hermenêutica, no período pré-revolução francesa, assim como hoje, reivindica 

não o juízo, mas o fundamento do critério de interpretação que julga. É aqui que ela 

resgata o processo de atribuição de valor como uma manifestação da linguagem. Na 

discussão de valor que opera um vocabulário comum dentro de um determinado campo 

de conhecimento onde a linguagem se revela, é que acontece a interpretação 

hermenêutica.  É hermeneuticamente que se define como absurda a função do juiz 

estético que nada sabe do processo de formação da obra artística, ou seja, o juiz estético 

alienado da experiência da linguagem artística. Essa alienação convertida em 

distanciamento metodológico é buscada como algo positivo e necessário na linguagem 

da ciência, mas resta-nos perguntar se esse distanciamento tem os mesmos efeitos 

positivos em qualquer que seja o objeto pesquisado. Essa é a importância do passo 

hermenêutico na elaboração do conhecimento: interpretação é compreensão no interior 

do jogo com o objeto interpretado e a arte é um caso que deixa isso evidente. O 
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distanciamento metodológico não é universalizável sempre que se busca conhecimento 

estruturado. Antes, pelo contrário, é evidente que uma averiguação dos fundamentos e 

um envolvimento com a linguagem interna são exigências hermenêuticas que também 

tem seu papel na ciência. Ora, o compartilhamento de uma estrutura de compreensão 

comum é um existir no interior da linguagem. Isso vale para a estrutura da compreensão 

do modo mais abrangente possível. Como bem observou Schmidt, ao comentar a 

comparação que Gadamer faz entre interpretação hermenêutica e existência na 

linguagem: “o que faz uma sentença fazer sentido e nos convence de sua unidade de 

significado é o poder da linguagem de formar uma unidade de significado” (SCHMIDT, 

2006, p. 183). Isto é válido para todas as experiências de conhecimento. Se a linguagem 

não está pré-estabelecida, nenhuma compreensão é possível. E onde quer que se dê uma 

compreensão, aí está em jogo a linguagem. A teoria estética encontra aqui um limite, 

assim como a ciência indutiva para o restante das formulações de conhecimento. 

A descrição do processo interpretativo nas práticas interpretativas em música 

como um jogo entre as pré-conceituações, concebidas como linguagem, ilustra essa 

descoberta, desenrolada ao longo da história da hermenêutica, de que compreender é 

existir em uma linguagem. Para a performance, a linguagem inclui habilidades neuro-

motoras. Quando aprendemos fraseado, por exemplo, aprendemos uma determinada 

relação com a harmonia. Os acordes de conclusão, de repouso, exigem arrefecer a 

dinâmica e, em casos de conclusão de seções maiores, uma oscilação agógica. Isso é 

uma pré-concepção. Um fraseado mais seco, direto e constante dialoga com essa pré-

concepção ou se estabelece com base em outra. Aprender esse outro modo de frasear e 

distingui-lo de uma ignorância pura e simples exige processos neuro-motores, porque 

tem-se que saber como fazê-lo num dado instrumento. Tudo isso caracteriza um 

aprendizado de linguagem, com seus correspondentes neuro-motores. 

Essa descrição ilustra o que foi formulado por Heidegger e Gadamer: 

conhecimento é existir na linguagem. Esse passo foi dado em seus diálogos teóricos 

com a obra de, especialmente, dois precedentes históricos das diferentes 

contextualizações teóricas da hermenêutica. Um deles foi o filósofo, psicólogo, 

historiador e sociólogo Wilhelm Dilthey (1833-1911). Este pensador, que ocupou a 

cadeira de Hegel na Universidade de Berlim, desenvolveu sua proposta de ampliação da 

hermenêutica para além do modus operandi da filosofia do direito ou da teologia a partir 

da obra do outro precedente importante, o teólogo Friedrich Schleirmacher (1768-1834) 

de quem Dilthey escreveu uma biografia. Schleiermacher, teólogo cristão, foi 
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erroneamente acusado de panteísmo, por questionar a trindade e a substância divina de 

Cristo, renegar a eficácia da oração intervencionista e a existência dos milagres. Ele 

atribuiu à Revelação o caráter de uma construção social estabelecida na experiência 

interna da comunidade dos cristãos, ou seja, negou o caráter dogmático da Revelação 

sagrada e a repensou sob a vigência da construção de um compromisso sócio-histórico. 

Quando Schleirmacher entende a hermenêutica como a sistematização teórica de todas 

as possibilidades de interpretação de textos teológicos, ele integra a dimensão político-

social do problema da salvação. Ou seja, dá à hermenêutica uma dimensão humana 

(pois sócio-histórica), algo que tem direta relação com a interpretação do divino no 

contexto do comprometimento do homem com a sua história. Isso abre espaço para que 

seu biógrafo, Wilhelm Dylthey, argumente sobre o caráter hermenêutico da experiência 

humana como um todo e a coloque no fundamento das ciências do espírito, das ciências 

humanas. Isso foi possível graças ao ceticismo vigente do final do século XIX. Dylthey 

deu sua própria contribuição à contestação do positivismo científico incorporando o 

método hermenêutico de incluir a estrutura da pré-compreensão e a sistematização da 

influência da tradição na fundamentação das ciências humanas. 

A partir das obras desses dois hermeneutas, e da leitura do diálogo de Dilthey 

com o Conde de York (GADAMER, 2008, p. 385), Heidegger formula, sob o solo da 

fenomenologia de Edmund Husserl, seus argumentos sobre a exigência geral da 

hermenêutica para com a estrutura do Ser. O Ser não é o agente dos atos interpretativos 

que faz advir seu modo próprio de existência através da estrutura de sua compreensão. 

Esse processo implica em uma inversão da hermenêutica tradicional: se, para Dilthey, o 

que estava em questão era um método e uma epistemologia para as ciências humanas 

que fizesse jus aos seus próprios objetos e métodos, para Heidegger o método 

hermenêutico implica em uma revisão constante (ao contrário de uma fixação) dos 

próprios pressupostos interpretativos, onde a interpretação do objeto se desenvolve. 

Compreender as ciências humanas hermeneuticamente não é buscar um método para 

melhor contemplar seus objetos, é incluir a pré-compreensão de seus métodos na 

pesquisa sobre os objetos. Não há um inversão na ênfase dada ou ao sujeito ou ao 

objeto, há uma incorporação sobre o modelo de compreensão da pesquisa, em sua 

investigação sobre o objeto. No capítulo dirigido à hermenêutica como algo que pode 

acionar ferramentas que nos levam à compreensão pré-conceitual18 (capítulo 5), 

                                                           
18 O que, para a performance significa: algo distinto de uma interpretação baseada na aplicação de regras 

e técnicas a contextos previamente determinados, e que aponte para um questionamento dessas pré-
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discutiremos mais detalhadamente o que significa a revisão do pressuposto 

interpretativo, o que deverá dar um sentido para a afirmação de que o Iluminismo se 

distinguiu da tradição humanista anterior justamente no ponto que toca essas prévias 

noções, renegando-as como preconceitos no sentido de prejuízo como perda, como 

desvantagem, como algo a ser evitado ao invés de elaborado. Em resumo, a crítica 

hermenêutica ao iluminismo percebe ser impossível se livrar de todos os preconceitos 

antes de uma pesquisa e, ao tentá-lo, o pesquisador acaba por se enganar e, também ele, 

não perceber os fundamentos de sua pesquisa, caindo em erro. Assim, seria melhor fazer 

dos preconceitos um ponto de partida para a discussão do método. Para Heidegger, ao 

contrário, percorrer o círculo hermenêutico significa refazer essa estrutura de pré-

conceituação rechaçada como prejuízo e corrigi-la a cada retorno (HEIDEGGER, 2008, 

pp. 33-37). Isso nos interessa particularmente por uma razão muito simples: a 

interpretação musical no âmbito da performance não acontece senão a partir da tradição 

musical aprendida. Essa concepção prévia estabelece as possibilidades e limites de 

atuação do intérprete que é, nos casos mais extremos, incapaz de fazer ver a obra sob 

óticas não previstas pela sua tradição aprendida. 

Um exemplo dessa incapacidade é o fato de que muitas vezes uma mudança de 

olhar para as regras e técnicas de interpretação requer o esforço de gerações, como a 

historiografia relacionada ao movimento da Música Antiga pode testemunhar muito 

bem. Neste contexto, fica bastante claro o que a filosofia hermenêutica assinala como o 

campo das possibilidades interpretativas, como um horizonte interpretativo, ao qual 

cumpre sempre tentar uma ampliação, a cada nova empreitada de interpretação. A forma 

como isso acontece na arte foi o tema de uma produção que tomou boa parte do trabalho 

de Gadamer19. Ou seja, o estudo da obra de arte sob a ótica da hermenêutica evidencia o 

caráter da co-pertença das vivências em torno da obra de arte para o tema da 

compreensão de um modo mais geral. Gadamer não terá receio de escrever a palavra 

“Universal” para falar de como a hermenêutica interroga o modo como os métodos 

cientificistas estabelecem e limitam sua versão do conhecimento (GADAMER, 2008, p. 

612). 

                                                                                                                                                                          
determinações a partir da manutenção da abertura de percepção rumo ao objeto que o texto musical 

representa. 
19 Falamos aqui da coletânea Hermenêutica da Obra de Arte, obra mais importante de nossa bibliografia, 

depois de Verdade e Método, que reúne textos escritos durante o longo período de 1943 a 1990, todos em 

torno da questão da obra de arte como um caso exemplar da possibilidade de formação da consciência 

hermenêutica. 
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1.3. A influência da hermenêutica e a consciência metodológica pós-moderna. 

Vimos que a estética como ciência do belo correspondente à consciência 

metodológica moderna, onde predomina o método indutivo e a proeminência do sujeito 

sobre o objeto, no distanciamento metodológico. A consciência metodológica pós-

moderna critica essa separação sujeito-objeto, implicando-os no movimento 

compreensivo que remete as percepções do objeto para as concepções prévias. Depois 

desse passo, é muito difícil considerar uma pesquisa autêntica sem compreender em 

profundidade os seus próprios pressupostos, cujo compromisso já está de antemão 

construído historicamente. Essa formulação é válida para o fenômeno da linguagem. 

Isso coloca os dois pensadores alemães, Heidegger e Gadamer, em uma posição de 

pensar a pós-modernidade como uma problematização da linguagem. 

Ernildo Stein, em outro trecho da entrevista de onde retiramos a citação que abre 

este capítulo, é questionado a determinar o papel da filosofia heideggeriana na 

problematização da modernidade (que começa, em filosofia, com o humanismo 

renascentista). Ele diz:  

 

Não podemos, no entanto, negar a importância de sua teoria de que, com a 

modernidade, surgiu a questão da subjetividade e com isso a questão do 

método. O ser humano está livre das amarras da tradição e da história 

passada, para traçar o seu caminho e os seus projetos. Por isso, passa a 

considerar a natureza e os recursos do Planeta como transformáveis e 

manipuláveis sem limite. Heidegger vê nisso o surgimento de uma espécie de 

compulsão para a transformação. Ele costuma chamar a irresistível tendência 

de o ser humano transformar tudo de dispositivo (Gestell). Foi assim que ele 

previu o que chama de europeização do mundo, a lógica e o cálculo se 

disseminando implacavelmente pelo Planeta, arrasando as culturas locais com 

o progresso. Com isso, o filósofo levanta, já no fim dos anos 1930, o 

problema daquilo que hoje denominamos globalização. (2006)20. 

                                                           
20 Esta citação merece um estudo mais detido de três pontos abordados de passagem: 1) Modernidade 

como tempo de subjetividade para a qual se coloca a questão do método; Uma das fundações da 

modernidade é o conhecido cogito ergo sum, de Descartes, que instaura a subjetividade como o traço 

essencial do conhecimento. Para esse traço é que se torna fundamental a questão do Método, concebido 

como o canal que levará a mente consciente da percepção do objeto à compreensão verdadeira desse 

objeto. Essa formulação é contestada pela hermenêutica, uma vez que o método cumpre também a função 

coercitiva sobre o objeto, mas a equivalência nas ciências naturais e nas ciências humanas é questionável 

como forma de controle do processo do conhecimento. Para a questão da subjetividade na modernidade, 

ver HABERMANNS, O Discurso filosófico da modernidade. 2) A liberdade humana frente a 

historicidade: A questão da historicidade é a discussão em torno da revisão historiográfica, cujo marco 

está na adesão metodológica da Escola dos Anais, da França de começos do século XX. Para essa 

discussão, não há mais uma História, que não pode ser recuperada, mas há relatos históricos sobre os 

quais devem se debruçar agora a historiografia. Ver JENKINS, A história repensada. Por fim, 3) O 

dispositivo, que é atingido pela crítica hermenêutica como a compulsão para a transformação. A pulsão 

por transformar é um procedimento ao mesmo tempo depredador e inerente à constituição do ser humano, 

ao qual devemos toda a cultura histórica. Não se trata simplesmente de reconhecer o mal em escala 

planetária sofrido no terreno das humanidades e da ecologia (Gadamer fala inúmeras vezes do 
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Reforçando e resumindo a contribuição de Heidegger para a compreensão desse 

tipo de problema, Stein afirma na mesma entrevista, agora transpondo a crítica para a 

teologia e para o processo da problematização da metafísica: 

 

Heidegger declara que não há verdades absolutas ou literalmente “não há 

verdades eternas”. A verdade só existe porque o ser humano opera com ela. É 

por isso que se inverte a relação medieval entre teologia e antropologia. Não 

há Deus sem o ser humano, pois somente ele, o ser humano, abre o espaço 

para o problema de Deus e assim deixa acontecer o que pode ser expresso em 

enunciados que tratam da possibilidade de Deus. (IDEM, IBDEM) 

 

Ou seja, a compreensão humana reconhecida pela filosofia pós-moderna não é 

mais a do “olho de Deus”, da verdade verticalmente imposta, mas da verdade como um 

desvelamento, um comprometimento em processo de interpretação da realidade que 

implica o sujeito interpretante na realidade a ser compreendida. A hermenêutica pensada 

como filosofia trata do fato de que a verdade é uma construção de cada um de nós numa 

relação em que a subjetividade precisa ser compartilhada. Compartilhar a subjetividade 

é o que revela a linguagem. Isso não ocorre em uma oposição ao mundo “objetivo”, mas 

sim em co-pertencimento a outras subjetividades igualmente válidas, temporais e trans-

históricas que são também irredutíveis umas às outras. Nessa intersubjetividade é que a 

pesquisa em música se torna um diálogo dos músicos no sentido de abordar novas 

dimensões compartilhadas da experiência da obra de arte. Ou seja, a interpretação 

musical também não é um problema de método, mas de constituição de linguagem. A 

modernidade é a vigência do método. A pós-modernidade, é a vigência da 

problematização da linguagem. 

1.4. A crítica hermenêutica à ascensão do método científico e da performance como 
hegemonia da experiência artística. 

Essa denúncia dos modos de dominação característicos do método científico, 

visa criticar o esvaziamento da linguagem. Uma vez que essa crítica se refere ao modo 

de vivência artística de estruturas históricas e conceituais da modernidade, então esse 

questionamento deve ser válido também para as estruturas em torno da obra de arte. É 

                                                                                                                                                                          
“desfiladeiro ecológico” em que nos encontramos), mas de compreender que a transformação do mundo 

em recurso e o controle desse mundo como recurso é, para além do bem ou do mal (título da biografia de 

Safransky sobre Heidegger) um traço do Ser-aí ao qual estamos todos lançados, no qual o filósofo alemão 

compreende a própria história humana. Veja-se HEIDEGGER, 2008, p. 129 e ss. Seria essa uma das 

razões pelas quais a teoria crítica é considerada imanente, ou seja, sempre necessária e sempre 

inconclusiva, nunca chegando a um acordo com os objetivos e pressupostos a que se opõe. 
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possível incorporar em nossas pesquisas a crítica que, segundo Stein, Heidegger dirige 

ao que chamou de “dispositivo”, de europeização do mundo, de transformação de todas 

as mediações com a verdade em um método ditado pela ciência moderna? Como 

manejar essa crítica mais geral na música, apropriada pelas ciências humanas que se 

formalizaram ao longo do estabelecimento do racionalismo moderno e do 

desenvolvimento da estética das belas artes em geral? Dito de outra forma, como a 

performance pode, incorporando a crítica heideggeriana ao cientificismo, evitar a 

aplicação de métodos indutivos que definem procedimentos de aplicação a seu escopo 

de trabalho e manter o caráter de mediação da verdade? Ou ainda, como a hermenêutica, 

na forma em que ela tomou através de Heidegger e Gadamer, pode contribuir para uma 

epistemologia da performance que mantenha sua potência criativa? Vejamos como 

aconteceu essa invasão do método científico na normatividade mediadora da 

experiência da arte e como ela corresponde à crença na performance como norma para a 

experiência musical.  

Acreditamos que a autonomia da performance não é em si, uma perda, mas 

como hegemonia da experiência musical, ela se torna vazia e estanque nas 

possibilidades hermenêuticas. Isso porque um intérprete mecanicista assim o é por não 

ter domínio suficiente da linguagem para que se estabeleça o jogo da arte na sua tríplice 

estrutura autor-intérprete-ouvinte. Esse empobrecimento da experiência artística é um 

efeito da ascenção do pensamento calculador alvo da crítica heideggeriana. 

Explicitemos essa correspondência. 

É conhecida e aceita tacitamente a passagem paulatina, ao longo da história da 

modernidade, da ênfase no compositor, para a ênfase no executante como condutores do 

fenômeno artístico em torno da música. Comparemos, para ilustrar isto, dois tratados 

sobre a arte de interpretação ao teclado, A Verdadeira Arte de Tocar Teclado, de Carl 

Phillip Emmanuel Bach (2009) e A Moderna Execução Pianística, de Karl Leimer 

(1950). 

Para C. P. E. Bach, a arte da execução é, simplesmente, um episódio subalterno 

que reflete a compreensão da composição em si. Embora ele dedique trechos 

importantes ao caráter e ao sentimento adequado que deve ser expresso, o tratado como 

um todo pensa o tecladista como um compositor-regente, o que era no seu tempo o 

mestre de capela, ou mestre de concertos, concebendo a arte da interpretação como 
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subserviente e complementar à arte da composição (BACH, 2009, p. 21)21. No caso de 

Karl Leimer, acontece o contrário (LEIMER, 1950). O foco é exclusivo nos aspectos da 

interpretação-execução, onde o conhecimento da técnica de composição segue o modelo 

da apreciação estética e é apenas um meio para atingir uma boa performance, baseada 

na compreensão das partituras. Não há mais o ensino condensado da harmonia, as lições 

para realização do baixo contínuo, nem a advertência de que o pianista deva saber atuar 

como um diretor em um grupo de câmara, como faz C. P. E. Bach. O pianista restringe-

se à correta execução da partitura e das intenções implícitas que só podem ser decifradas 

por uma disposição cultural. Essa inversão radical acompanha um aspecto da história da 

música na idade moderna, que trata da história da passagem de foco do compositor para 

o intérprete. A relação com a crítica heideggeriana é que também na performance há 

uma espécie de super-especialização progressiva que acompanhou a ascensão da 

cientificidade moderna. Há outros exemplos de acontecimentos históricos que ilustram 

esse esvaziamento da linguagem que caracteriza, tanto quanto a tecnicização do 

conhecimento, quanto o esvaziamento da linguagem substituída pela experiência 

estética (ver a justificativa de Gadamer na p. 28 desta tese): 1) A separação dos ofícios 

de compositor e intérprete reflete um fenômeno comum a muitas áreas do 

conhecimento, que foram se distanciando em função da super-especialização, típica de 

tantos processos da modernidade; 2) A busca cada vez maior pelo exibicionismo 

virtuosístico de intérpretes, principalmente a partir do Romantismo; 3) O nascimento de 

métodos de “técnica pura” que mostra, além da especialização de um músico sobretudo 

como performer, uma “metodologia” quase como busca generalizada de uma verdade 

técnica, aplicável, como são as enciclopédias iluministas; 4) A hegemonia da gravação 

como mediação artística, que permitiu comparar e refletir a respeito das diversas 

interpretações de uma mesma obra, colaborando com a super-especialização, mas 

também com o estudo das interpretações; 5) O afastamento cada vez maior do público 

das realidade das obras contemporâneas que expressa uma  crise de linguagem. São 

efeitos dessa simplificação da linguagem que, ao autonomizar o intérprete, sacralizar a 

obra e reduzir a sua dimensão histórica, técnica e poética, torna a fruição estética 

distanciada da promessa de uma verdadeira participação artística.  

                                                           
21 “A maneira correta de tocar teclado depende, principalmente, de três fatores, tão interligados, que um 

não pode existir sem os outros. São eles:  dedilhado correto, ornamentos precisos e boa execução. Devido 

à ignorância desses fatores e à sua consequente ausência na execução, ouvem-se tecladistas que, com 

terrível esforço na maneira de tocar, acabam fazendo com que ouvintes esclarecidos venham a detestar o 

teclado”. 
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Assim como o cientista vem se tornando até hoje um parâmetro para tudo o que 

pode ser estabelecido como “verdadeiro”, o performer se estabeleceu ao longo da 

consolidação das instituições modernas como o centro da vivência musical 

institucionalizada: o recital público, a casa de ópera, a sala de concertos, a orquestra 

sinfônica – esses diferentes modos de encontros musicais nas feições pós-revolução 

burguesa. Essa contingência de hegemonia em torno da performance chega a redefinir 

mesmo o papel da crítica (MONELLE, R. In: RINK, 2006, pp. 249 e ss.)22. Há razões e 

consequências para isso, mas discuti-las é parte do que podemos chamar de projeto 

hermenêutico, centrado na interpretação como averiguação e exposição de 

intencionalidades, pré-concepções e tradições históricas. 

Qualquer que seja o estatuto do músico diante de uma partitura, a compreensão é 

hoje radicalmente diferente se ele tem o horizonte compartilhado com o compositor. 

Isto se dá porque tanto uma quanto outra área são formadas por tradições de 

pensamento. São formações que impõem posições hermenêuticas diferentes frente ao 

fenômeno musical. A invasão do método científico como normatividade mediadora da 

experiência da arte desloca a capacidade hermenêutica até esse ponto, de afastamento 

dos horizontes interpretativos. É interessante ver como essa mudança, que elaborou o 

que reconhecemos hoje como performance, acompanhou as mudanças nas 

Humanidades que Gadamer discute em sua obra Verdade e Método: da formação 

humanística, herdeira do humanismo de Vico no Renascimento à hegemonia do método 

de Newton, Bacon e Descartes (GADAMER, 2007, p. 33)23; da retórica e da 

argumentação à prova e ao dado; da arte como escola de ofício e tradição à alienação da 

experiência estética, concebida agora como ciência do belo moldada na lógica do 

método indutivo. As diversas tentativas de redução da compreensão das belas artes a um 

mesmo princípio espelha a cientificização da compreensão24, ou seja, a absorção do 

entendimento e das experiências de verdade ao método filosófico de cunho cientificista 

que precisa de um princípio, uma teoria à qual devem corresponder os fenômenos, até 

                                                           
22 O capítulo em questão desta interessante coletânea sobre a interpretação musical é “A crítica da 

Interpretação Musical”, onde o espaço dedicado ao comentário do performer vai se agigantando até 

substituir a apreciação e análise das obras mesmas. Monelle cita um comentário do crítico Ernest 

Newman, de 1931: “Na semana passada houve uma noite Wagner, uma noite Beethoven e uma noite 

Tchaikovsky, e como nenhum desses compositores tem escrito muito ultimamente, não tem havido novas 

obras para que os críticos possam exercer seu infalível juízo”. 
23 “A contraprova (das proposições interpretativas) não pode ficar de fora por muito tempo (...). No 

entanto, acredito que fizemos bem, quando limitamos esses ajustes da doutrina histórica do método à 

metodologia das ciências naturais e restituímos à tradição na qual nos encontramos, à tradição na qual 

cada ser pensante se encontra, qualquer que se ela, no seu direito epistemológico”. 
24 Para um aprofundamento da questão do surgimento da estética musical ver VIDEIRA, 2006.  
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que sucessivas provas contrafáticas forcem a reformular a teoria. Gadamer busca um 

papel para a compreensão hermenêutica para além dessa garantia da verdade 

estabelecida pelo método. É, aliás, essa a pergunta correta evocada pelo título da obra: o 

que é a verdade para que possa ser determinada pelo método científico moderno? Uma 

pergunta que vale para a estética: o que a verdade da obra, para tenha que ser mediada 

pela filosofia estética, mesmo onde não há experiência da arte? Toda a ponte que se 

tenta construir entre os conceitos da estética, da composição e da análise histórica e os 

conceitos da performance em seus fundamentos históricos e poéticos pode ser chamada 

de diálogo hermenêutico. 

O surgimento da performance como a indústria de estrelas que temos hoje é 

concomitante com essa transformação, na qual a hermenêutica também tem algo a 

relembrar. Como “arte da interpretação”, a performance se coloca em meio aos diversos 

tipos de experiências de verdade evocadas por Gadamer. A tradição fez vingar nela os 

elementos do método científico que foram ganhando hegemonia com o avanço da 

modernidade, a saber, a universalidade e a normatividade generalizada. Todo o gesto 

performativo vem sendo submetido a essa cientificidade por intermédio do que há de 

conservador nos conservatórios e nas escolas instrumentais, amparados pela estrutura de 

carreiras alavancadas por concursos de “interpretação”. Seria interessante entender em 

que medida a hermenêutica pode abrir nossa compreensão para outros modos de 

entendimento da interpretação musical, para além da aplicação de regras. Confrontamos 

aqui dois tipos de normatividades, a que deriva da cientificidade e da experiência 

estética, e a da hermenêutica da experiência artística. 

Está claro que espetacularização da exibição do performer não é nova, percorre 

mesmo toda a história da música. Podemos listar representantes importantes de músicos 

que se notabilizaram por suas habilidades notáveis como instrumentistas ou cantores, 

isto é, performers. Na renascença há os casos de Dowland, Bakfark, Da Milano; o 

barroco inventou o performer virtuoso como moeda de valorização dos mecenas, como 

nos casos de Corelli, Bach ou Farinelli. Bach chegou a ser preso por desejar mudar de 

empregador, o que atesta um certo valor ao fato de se ter um bom performer ligado à 

corte. No classicismo, Mozart e Beethoven desenvolviam as primeiras experiências de 

concertos públicos maravilhando audiências plebeias com suas habilidades de 

improvisadores. Paganini e Liszt inauguraram a era das mitologias pessoais. No século 

XX, Paderewisky unificava toda uma expectativa estética que chega a elegê-lo 

presidente da Polônia, em uma espetacular confusão entre o ser estético e o ser político. 
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Mais recentemente, o violonista Kazuyto Yamashita ou o trombonista Magnus 

Lindberg, ambos virtuoses celebrados, continuam a tradição do músico que é, em si, o 

valor do concerto. No momento intermediário mais próximo de nossa atual estrutura 

social, a frase de Liszt “O concerto sou eu” confirma que o caráter de espetáculo 

centrado no intérprete é muito mais direto do que a argumentação intelectual abstrata 

concebida através da criação musical.  

Uma crítica tipicamente hermenêutica a esse quadro pode ser formulada assim, 

simplesmente: a obra foi sendo retirada da configuração interpretativa na modernidade. 

Ocorre que no passado, esse lugar da obra era dado pelo próprio compositor, que não só 

encarnava o ator principal do espetáculo da performance, mas também apresentava sua 

compreensão musical através de suas próprias composições nos espaços onde a 

performance e a composição auto-reflexiva teve lugar. Compor não era um idealismo, 

era de fato a demanda institucional dos teatros, editoras e virtuoses (BACH, 2009, p. 

37125). Liszt, mais uma vez, representa um lugar histórico crepuscular, onde o intérprete 

se autonomiza do compositor de modo mais acelerado e geral. O que foi retirado de 

lugar nesse crepúsculo não foram exatamente as obras, mas a obra enquanto 

componente da experiência da arte, a obra enquanto um episódio em que a tradição do 

ouvir e do compor implicam em uma participação hermenêutica. O caso do castrato 

Farinelli, o cantor Carlo Maria Michelangelo Nicola Bronchi, (1705-1782), de um 

virtuosi exclusivamente performer que era uma exceção, se tornou a regra na virada do 

século XIX para o XX: cada vez mais músicos se estabelecem por suas performances, 

não por suas composições. Isso aumenta o tempo entre a conclusão da composição e sua 

apresentação e modifica também a temporalidade da sua repercussão enquanto obra de 

arte. As estruturas públicas de concerto se tornam mais caras e pesadas, exigindo um 

repertório estabelecido de domínio comum entre os profissionais, convertidos em peças 

de um mecanismo complexo que sustenta a experiência estética falsamente renovada no 

congelamento do repertório em repetições infinitas de obras, concebidas como objeto 

disponível à fruição estética. O horizonte interpretativo do intérprete evidentemente se 

restringe diante desse quadro. 

Onde a hermenêutica tem algo a dizer nesse panorama? No lugar em que ajuda a 

definir e ampliar alguns fenômenos que se mantiveram mesmo no cenário que acabamos 

                                                           
25 “Não sei dizer quem tem mais méritos, se o solista ou o acompanhador. O solista pode talvez ter gasto 

muito tempo para executar bem sua peça que, de acordo com a moda atual, ele mesmo deve ter composto 

(,,,). Mas ele sabe que são os ignorantes que costumam dirigir endereçam seus gritos de ‘bravo’ só para 

ele”. 
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de descrever. Considerando que o interprete é interprete de algo e só em vista desse algo 

é que sua obra pode ser julgada. O prestígio público é obtido através de um alto grau de 

exibicionismo técnico, no qual o vazio de pensamento, quando há, necessita de um 

conhecimento da linguagem da arte para ser identificado. Só falamos da inabilidade de 

um pianista em tocar legato, ou da inépcia de um violonista em modelar seu som – e 

assim reportarem-se a uma compreensão de estilo – porque necessariamente 

conhecemos esses elementos gramaticais, isto é, temos a arte como experiência. A 

fruição estética é mais imediatista, menos comprometida com o processo, porque se 

refere a leis estéticas. A estrutura de argumentação, entretanto, que é baseada em Kant, 

embora ignore as suas próprias recomendações em não fazer dessa argumentação uma 

normatividade para a produção artística, parte do belo natural para estabelecer os 

critérios de julgamento. Mas dificilmente apreciamos uma obra de arte com o mesmo 

tipo de expectativa que temos diante de uma paisagem ou de um bicho de estimação. Da 

obra, nos interessa também a técnica, cujo compartilhamento na linguagem permite uma 

apreciação historial; a filiação histórica, cujo entendimento permite uma apreciação do 

domínio do estilo, da capacidade do autor de propor algo à tradição; nos interessa, 

inclusive, o jogo com outras obras e a forma como o autor oferece sua obra como 

resposta a uma pergunta que a tradição lhe faz. Isso torna a avaliação estética abstrata. 

Como as pirotecnias performáticas não tem sempre a ver com o que se está fazendo com 

a linguagem, parece claro que há algo a mais a ser entendido além da avaliação estética 

que visa o juízo: esta é uma boa obra, aquela, um pouco inferior; este é um bom 

intérprete, este é um pouco inferior. Pois o juízo da obra orienta o juízo da interpretação 

e complica o juízo hermenêutico, que exige expor a visão prévia, aquilo que é visado 

pela obra ou pelo intérprete, base da expectativa em relação ao constructo interpretativo 

que precisa ser considerado ao empreendermos uma compreensão. A análise do 

intérprete ou da obra se dá por aquilo que ela intencionou atingir e esse jogo entre 

intencionar e declarar é linguagem. Sem a consideração da obra no interior de uma tal 

linguagem o julgamento se dá assim mais facilmente e serve bem a consciência estética 

porque é muito mais imediato para esta consciência julgar tecnicamente o intérprete (ou 

a obra em termos de sua reconhecibilidade imediata) do que julgar o jogo da linguagem 

que inclui o intérprete em uma posição de diálogo interpretativo com o ouvinte.   

Do ponto de vista da hermenêutica, a arte é jogo, entre jogadores. Ou seja, ela 

precisa de uma linguagem compartilhada para que aconteça. Gadamer exclui do caráter 

de vivência artística esse jogo manco, que visa o performer sem o entendimento da obra 
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e do diálogo que ele estabelece com ela, daí o exemplo de Maria Callas, citado adiante. 

Para que uma consciência estética se transforme em vivência artística, é preciso evocar 

a arte na sua dimensão de jogo e linguagem. 

1.5. O jogo na obra de arte como contrapeso à formação estética. 

A estética busca um modelo de averiguação da validade das obras e das artes, 

sem necessariamente considerar o fundamento sobre o qual produz essa validade. Kant, 

na Crítica do Juízo, procura inclusive por critérios que possam fornecer uma graduação 

de valor entre as expressões artísticas. Dependendo do critério, a música pode ser a 

última dentre as belas artes ou a primeira dentre as artes meramente agradáveis, sendo 

as primeiras superiores às segundas. Mesmo que Kant afirme que sua escolha é 

provisória e pode ser discutida, há uma finalidade cientificista que determina um 

método para avaliação da qualidade, utilidade, profundidade e necessidade da arte em 

geral e de cada arte em particular, comparadas umas com as outras. Revisa-se a 

colocação, mas não o pressuposto de que as diferentes artes se enquadram em um 

ranking. Em outro momento influente da pesquisa filosófica sobre a arte, Charles 

Batteux em 1746 (VIDEIRA, 2006) buscou uma redução de todas as belas artes a um 

mesmo princípio, segundo o qual elas deveriam ser julgadas. Esses exemplos são 

indicativos e ilustram um pensamento desenvolvido em uma experiência de alienação 

da experiência da arte. Ambos os filósofos formularam suas teorias em estrita relação 

com suas próprias vivencias artísticas, mas a tradição estética pressupõe uma 

universalidade desses juízos pelo domínio que eles detêm das regras do discurso 

filosófico, lógico e racional. Isso não implica que as teorias estéticas sejam irrelevantes 

para a experiência da arte, muito pelo contrário. Compositores, intérpretes e ouvintes se 

movem através dessas ideias mesmo sem ter consciência delas, de suas origens e 

consequências. Mas são exemplos que nos fazem concordar com Gadamer, na 

formulação de que a Estética, como ciência do belo, busca um método e um processo, 

baseado em uma teoria, uma reunião de princípios, através dos quais se obtém uma 

verdade sobre a obra de arte (GADAMER, 2008, P. 33). Ela impõe uma alienação 

equivalente ao distanciamento metodológico científico, construindo uma interpretação 

com a qual pretende validar a autoridade das obras de arte. 

Gadamer trata dessa questão indiretamente em A atualidade do Belo, texto de 

1974 (GADAMER, 2010), afirmando que a estética leva ao conceito de fruição que 
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depende de uma alienação da experiência da arte. A experiência da arte é regida pelo 

conceito de jogo, onde o objetivo das regras, que é jogar, não visam um juízo estético, 

ou um juízo da beleza de uma obra. A regra na arte, e isso é o que faz dela uma poética, 

visa permanecer no jogo, é parte da validez da vivência artística em que nada é visado 

para além do jogo da arte. Na estética, vale avaliar a arte, pois só merece espaço na cara 

estrutura que a sustenta, a obra que prova ter valor mediante cumprimento das 

categorias estéticas. Isso exige uma abordagem cientificista (lembremos que a estética é 

definida como ciência do belo) e vale, segundo Gadamer, para o lado oposto à 

esteticização, o kitsch (a não-arte, segundo o autor alemão). Tanto um quanto o outro 

valem enquanto experiência de alienação:  

 

A segunda forma (de gozo de uma qualidade contrária ao conceito de jogo na 

experiência da arte) é a preponderância do gosto estético. Conhecemos 

particularmente esta preponderância no comportamento em relação às artes 

reprodutivas. As pessoas vão à ópera porque Maria Callas está cantando e 

não porque essa ópera determinada está sendo apresentada. Compreendo que 

as coisas sejam assim. No entanto, afirmo que isto não constitui a promessa 

de mediação da conquista de uma experiência artística. (GADAMER, 2010, 

p. 194). 

 

Basicamente, a experiência estética não se sobrepõe à experiência da arte, da 

qual ninguém que é responsável por julgar e qualificar poderia, em princípio, se 

esquivar. Essa condenação não desqualifica experiências culturais diversas, e é preciso 

dizer que Gadamer não fundamenta uma rejeição em relação a outras experiências 

artísticas: “quem acha que nossa arte é apenas uma arte superior se equivoca 

redondamente. Se esquece de que há estádios de esporte, salas de máquina, 

autoestradas, bibliotecas populares, escolas técnicas e profissionalizantes”, ou seja, que 

a arte é um capitulo de algo maior chamado Cultura. “Não deveríamos esquecer que 

também continua sempre havendo um uso racional dessas coisas”, ou um uso que 

também beneficia o todo dessa cultura. Ele aponta para o perigo da “passividade que 

entra em cena” diante da multiplicação desenfreada da disponibilização de objetos 

desvinculados do processo de sua interpretação e compreensão mas, distante de uma 

crítica atarracada ao saudosismo pelo fim da “alta cultura”,  Gadamer também entende 

esse confronto de maneira positiva: “Justamente aí se apresenta a todos, aos mais velhos 

que cativam e educam e aos mais jovens que são cativados e educados, a exigência 

humana de ensinar e aprender por meio do próprio fazer” (GADAMER, 2010, p. 193), 

ou seja, do fazer apropriado, integrado a um valor existencial. O que valida a 
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experiência artística é a continuidade com o mundo histórico do sujeito em interação 

coletiva. Qualquer vivência artística que contemple essa exigência tem que ser 

reconhecida como válida. Para tal, basta que ela seja o que é, e parte do que ela é 

consiste em configuração do jogo em meio a tradições estabelecidas na linguagem 

comum. 

O que Gadamer rejeita como inválido do ponto de vista da experiência artística é 

justamente o movimento da experiência estética, do belo mediado pela expectativa do 

gênio inconteste, que não “joga” junto: ele não deve explicações nem está passível de 

críticas em face de seu posicionamento diante da tradição e da historicidade. Esse 

processo nega justamente a dimensão hermenêutica que inclui a historicidade e o 

conceito de obra enquanto resposta às pré-concepções já sempre preparadas de antemão 

por nossa contingencia histórica. Tal historicidade é coletiva e reúne intérpretes, 

leitores, compositores e ouvintes sob a mesma submissão ao processo de auto-

compreensão histórica que toda a obra exige. A partir desse aspecto, compreensão 

artística atinge a configuração do jogo e não corresponde mais à fruição. A 

compreensão vigora no compartilhamento dos aspectos poéticos e técnicos inerentes à 

construção da interpretação ou da composição. Essa é única maneira de afastar 

inadequações interpretativas ou distinguir os preconceitos válidos dos inválidos: jogar o 

jogo da arte, que é partilhar um horizonte comum na linguagem. 

A alienação estética da exclusão do caráter de jogo na arte correspondente à 

alienação metodológico-científica e é um processo europeu por excelência. Na crítica de 

Gadamer ressoa a crítica de Heidegger da razão instrumental, à europeização do mundo, 

que converte tudo em recurso calculável e planejável segundo a regra da auto-

reprodução de sistemas desvinculados do envolvimento existencial. Assim, o exemplo 

de Gadamer vem ao nosso encontro, quando expomos a crítica da autonomização da 

performance como contemporânea à autonomização das verdades científicas que 

encontram seu relato na experiência do gosto estético: Maria Callas, a despeito da 

grande intérprete que foi, não é considerada somente como digna intermediária nessa 

co-participação, mas também admirada por sua presença pura e simples, como se isso já 

valesse para justificar toda a movimentação em torno do evento operístico (IDEM, p. 

194).  
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1.6. Hermenêutica como crítica da alienação estética.  

A alienação da experiência artística corresponde a alienação da arte 

contemporânea, da mesma forma que a influência de cientistas famosos, como Albert 

Einstein, no imaginário cultural popular, corresponde à incapacidade generalizada de 

compreensão de sua própria contribuição científica. Esse quadro impõe o 

conservadorismo ligado ao repertório dos solistas e o decorrente engessamento da 

linguagem musical. O afastamento da música contemporânea no contexto da 

experiência musical não pode ser inteiramente compreendido sem a contemplação dessa 

questão, para a qual Gadamer oferece sua reflexão: 

 

De forma sutil, não gostaria de falar sobre o quão precário é, por exemplo, 

para o artista reprodutor, propiciar a escuta da música moderna em uma sala 

de concertos. Na maioria das vezes, ele não consegue fazer isto senão como 

uma peça intermediária de um programa – senão os ouvintes ou bem não 

chegam na hora certa, ou bem saem antes do fim: expressão de uma situação 

que não podia existir antes e sobre cuja significação precisamos refletir. O 

que ganha voz aí é a tensão entre a arte enquanto religião cultural de um lado 

e a arte enquanto provocação feita pelos artistas modernos de outro. 

(GADAMER, 2010, p. 147). 

 

Essa tensão exige uma análise hermenêutica, e aqui podemos avançar na 

compreensão do que ela vem a ser pelo modo como ela surge. Hermenêutica é gesto de 

compreensão que surge da tensão, entre posições extremas de um conflito. Neste caso, 

de um lado, a religião da arte que idolatra o repertório dos grandes mestres e que se 

sobrepõe a qualquer experiência de escuta nova; de outro, a arte como questionamento 

da linguagem com que o urinol de Du Champ, por exemplo, abala os fundamentos dessa 

sacralização. Gadamer aponta para o sinal de que a performance agigantada nas 

estruturas sociais torna-se um fator que interfere nas possibilidades latentes de 

desenvolvimento da própria linguagem musical26. Essas estruturas embasam muito mais 

as concepções prévias da produção e da pesquisa acadêmica em práticas interpretativas 

do que gostaríamos de admitir e seus valores estão em jogo nas polêmicas em torno do 

reconhecimento da produção artística na academia. Vista ora como modo próprio de 

                                                           
26 É evidente que a composição de invenção não começou a sofrer pressões somente na era dos super-

solistas e das turnês de espetáculos. Mas essa é uma feição importante que essa pressão tomou na 

modernidade. O repertório central se tornou mais conservador do que nunca, referenciado em uma parte 

da linguagem do romantismo e a palavra final em questões de poética é dada pelo concertista. Para 

fortalecer a presença da composição de invenção nos programas de concertos, frequentemente os 

compositores intensificaram sua atividade de solistas ou regentes, como o caso de Pierre Boulez 

exemplifica. Ver MORAIS, 2007, p. 182, que registra uma discussão entre dois intérpretes nos termos 

que atestam essa hegemonia. 
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conhecimento, ora como oportunismo alternativo a um mercado altamente seletivo e 

ultra concorrido, de qualquer maneira vale o princípio hermenêutico de questionar as 

concepções prévias da interpretação que se nutre de um ou de outro modelo, antes de 

naturalizá-lo ou torná-lo acessível exclusivamente à teoria crítica. A possibilidade 

crítica tem que estar aberta à área. 

Questionar e propor possibilidades de abertura não previstas pelas estruturas 

prévias, sejam elas sociais, mercadológicas ou acadêmico-científicas, é tarefa da postura 

hermenêutica (ou da consciência hermeneuticamente formada, como diz Gadamer), da 

qual a vivência na obra de arte é um episódio importante. Demonstra isso, os esforços 

de Gadamer ao defender a validade da reflexão filosófica enquanto ciência. Para isso, 

ele desenvolve, ao estabelecer os traços de uma hermenêutica filosófica, o dado de que 

as estruturas de compreensão não se reduzem ao método indutivo. Prova isso, as 

experiências de conhecimento em jogo na arte que “manifestam uma verdade que não 

pode ser verificada com os meios metodológicos da ciência (...)” (GADAMER, 2008, p. 

32), às quais só podem demonstrar sua validade com “um aprofundamento no fenômeno 

da compreensão” (IDEM). Mesmo a investigação científica em torno da música como 

um caso da obra de arte que se reconheça como Análise, História ou Estética “tem 

consciência desde o princípio de que não pode substituir nem suplantar a experiência da 

arte” (IDEM, p.33), o que dá validade a um modo de pesquisa que mantenha como base 

a necessidade das obras e da produção interpretativa em torno delas serem determinadas 

e reconhecidas como campo de conhecimento. Além de reconhecer a possibilidade da 

interpretação musical como um conceito próprio de pesquisa, essa consciência 

hermeneuticamente formada mantêm, a experiência da arte como “a mais peremptória 

advertência à consciência científica, no sentido de reconhecer seus limites” (IDEM, p. 

33).  

Isso significa que há um motivo para tirar proveito da proposta hermenêutica na 

área denominada práticas interpretativas. Se o conceito de verdade como discernimento 

da interpretação está agora desvinculado das formas configuradoras exclusivas da 

mitologia grega, da teologia cristã medieval, e do direito, a hermenêutica se refere a 

uma investigação metodológica sobre a interpretação que pode ser pensada inclusive no 

campo da obra de arte, ou ainda servir como uma proposição epistemológica para as 

práticas interpretativas enquanto mediação do conhecimento: 
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Será que não deve haver nenhum conhecimento na arte? Não há também na 

experiência da arte uma pretensão de verdade, diversa daquela da ciência, 

mas certamente não inferior? E será que a tarefa da estética não está 

justamente em fundamentar que a experiência da arte é uma forma de 

conhecimento sui generis, certamente distinta daquela do conhecimento 

sensível que oferece à ciência os últimos dados, a partir dos quais ela constrói 

o conhecimento da natureza, também diferente de todo conhecimento 

racional da ética e de todo o conhecimento conceitual, mas mesmo assim 

sempre conhecimento, ou seja, mediação da verdade? (GADAMER, 2008, 

pp. 149-150). 
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CAPÍTULO 2 – A HERMENÊUTICA FILOSÓFICA E A PERFORMANCE COMO ARTE 

INTERPRETATIVA 

 

A insistência na contradição entre vida e arte não passa da 

experiência de um mundo alienado e o desconhecimento da amplitude 

universal e da dignidade do jogo não é senão uma abstração que nos 

torna cegos para o entretecimento entre arte e vida. O jogo não é 

tanto o outro lado da seriedade, mas antes o verdadeiro fundamento 

vital da naturalidade do espírito, vinculação e liberdade ao mesmo 

tempo. Precisamente porque o que se encontra diante de nós nas 

configurações criadoras da arte não é mera liberdade própria à 

contingencia e ao excesso cego da natureza, ele consegue penetrar 

todas as ordens de nossa vida social, atravessando todas as classes, 

raças e níveis culturais. Pois essas configurações de nosso jogar são 

formações de nossa liberdade.  

 

Gadamer, A origem da obra de arte, p. 56. 

 

Neste capítulo, abordaremos algumas discussões de nossa bibliografia para 

introduzir aspectos da filosofia hermenêutica que apoiam a reflexão sobre a 

interpretação musical, considerando sua especificidade epistemológica. Iniciaremos 

com os conceitos mais específicos da filosofia ontológica, dando alguns exemplos 

através dos quais a interpretação musical emerge com um fundamento hermenêutico, 

isto é, expondo o caminho do pensamento que a define como pesquisa, como constructo 

interpretativo regido pela indicação formal da hermenêutica. 

Em nossa Introdução, dissemos que a questão da obra de arte teve sempre 

proeminência na filosofia, e que isso é válido também para a filosofia hermenêutica. 

Tanto Heidegger quanto Gadamer se debruçaram intensamente sobre o problema da 

arte. Nela se revela, segundo suas formulações, um modo particular de existência 

guardada pelos artistas, curadores, espectadores, leitores, intérpretes, ouvintes, enfim, 

por todos os envolvidos em torno da obra de arte, em modo particular de criação de 

sentido. Esse modo fornece os tópicos da hermenêutica: o jogo, a reunião, a comunhão, 

a revelação de algo inerente a si não através do discurso auto-centrado, mas do situar-se 

historicamente, prestando contas da posição, concepção e visão prévias. A hermenêutica 

incorpora a reflexão ontológica sobre a compreensão do texto-obra e a discussão dos 

parâmetros nos quais o próprio constructo interpretativo se mostra. Assim a verdade 

sobre a obra de arte não surge de uma elaboração racional e metódica de regras ou leis 

estéticas, sejam elas baseadas na lógica ou na argumentação de caráter cientificista. Ela 

surge dela mesma, da própria experiência da arte como linguagem partilhada. Por isso 
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ela descreve, de maneira privilegiada, questões ontológicas importantes. Descrevê-las é 

nosso objetivo neste capítulo. Se a estética erra, tal como Gadamer o coloca, em 

prescindir de um fundamento hermenêutico, então é necessário considerar a 

hermenêutica inicialmente como pensamento em torno das questões ontológicas que 

estruturam as interpretações. Depois de conscientizados dessa consideração, será mais 

simples manter no campo da compreensão quais são os aspectos que julgamos distinguir 

a interpretação musical orientada hermeneuticamente. 

Não pretendemos aqui oferecer um minicurso de ontologia, mas introduzir o 

leitor a um vocabulário e a um desenvolvimento preliminar da discussão que nos anima 

a encontrar, na filosofia hermenêutica, uma descrição existencial convincente para a 

obra de arte e para performance como arte autônoma. Essa descrição toca a 

interpretação enquanto arte, enquanto pesquisa e enquanto obra do intelecto, movendo-

se na mesma atmosfera em que a arte se entende como conhecimento. Ao leitor 

interessado em aprofundamentos, é recomendado recorrer à nossa bibliografia, a 

Benedito Nunes, Ernildo Stein, a Gadamer e a Heidegger. Neste capítulo, especialmente 

nos itens finais, a discussão está quase instrumentalizada para compreender a 

performance musical sob a originalidade que a hermenêutica pretende manter em vista. 

Nosso público visado, repetimos, é o músico intérprete, professor ou compositor, que 

tenha algum interesse na filosofia da música. Não obstante, esperamos oferecer, através 

dos exemplos, também um esclarecimento das questões que a hermenêutica coloca para 

a obra de arte de um modo mais geral. 

O trecho que segue pretende ser uma introdução e um esforço de remeter-nos ao 

que nos implica, enquanto intérpretes, na questão hermenêutica e na ontologia. 

2.1. Ontologia, a pergunta pelo Ser e pela linguagem. 

Ontologia é o campo de pesquisa da filosofia que busca as formulações sobre o 

Ser, que é o acontecimento da existência. Ele que não pode ser definido ao explicar algo 

sobre a natureza ou o conjunto de características dos entes. O ente é este músico, esta 

obra, este trabalho. Os entes são substantivações. O ser é aquilo que é este músico, o 

que é esta obra, o que é este trabalho. É uma verbalização sem reminiscência a um 

substantivo. Se, por “aquilo que é” tomarmos o conjunto de características, 

continuaremos falando dos entes, por exemplo: ao definir uma pessoa, falamos de um 

ser, mas através dos entes com os quais ela se relaciona: esta rotina de trabalho, esta 



48 
 

função social. Ao perguntarmos sobre uma obra musical, falamos destes acordes, desta 

linha de baixo; o ser de uma escultura é determinado pela descrição deste suporte de 

madeira para esta peça feita em granito representando algo para fora da própria obra; 

um romance é descrito como este livro surgido entre duas guerras que exprime o terror 

ante a destruição da cultura europeia; esta tese é o conjunto destas palavras, esta 

estrutura em capítulos, esta abordagem metodológica. Nessas explicações, aquilo a que 

se refere o verbo é, na pergunta sobre o que é tal ente, refere-se ao Ser. O ente tem que 

ser bloqueado em nossa intenção descritiva. É necessário perguntar por aquilo que é 

sem se referir àquilo que se apresenta como ente: o que faz algo ser alguma coisa? A 

ênfase da pergunta ontológica é no “ser” e não no “algo”.  

A resposta para esta pergunta que é centrada no ente parte de uma pré-concepção 

sobre o sentido de ser em geral e vai direto para as características que o Ser assume no 

momento em que decai no ente. Está selecionado de antemão quais as características 

mais importantes para falar deste ser-aí, do ser que se encontra perante nós. Mas como 

foi pré-decidido que o que escolhemos falar deste ser-aí é realmente aquilo que lhe 

importa mais intimamente? Porque a harmonia, ou a forma, ou a função sócio-histórica 

teriam primazia ao se pensar no ser de uma obra? O romance se esgota em sua 

potencialidade plurissignificante ao situarmos seu argumento na angústia entre guerras? 

Pensemos aqui em A Peste, de Camus, ou de Grande Sertão: Veredas, de Guimarães 

Rosa. Pensemos nas obras de Bach, onde a inesgotabilidade da descrição da harmonia e 

do contraponto Na arte aparece claramente que o ser não se esgota quando situamos 

seus aspectos – supostamente – principais, apesar de importantes intuições serem 

obtidas através desse trabalho. Há mais aí, que, nunca deixa realmente de ser 

considerado na pesquisa normal, que visa os entes, situando-os histórica, social e 

tecnicamente mas, que não aparece na totalidade. A definição do ente faz o ser escapar, 

sempre há algo oculto, não dito sobre o Ser. Outras objeções à tentativas de responder 

pelo Ser quando pensamos no intérprete podem dar uma ideia dessa constante fuga da 

resposta, que é o alvo da hermenêutica: Quem decidiu, por exemplo, que o mais 

relevante em um intérprete é a emoção que ele, supostamente, sente quando toca? E 

quem é capaz de inferir essa emoção? Quem decide, por outro lado, que o intérprete se 

define por sua técnica, já que ela se mostra somente no contato com a formulação da 

linguagem em diálogo com a obra? E o que é o Ser do intérprete para que seja definido 

pelo conjunto de conceitos nos quais ele baseia sua interpretação, já que a interpretação, 
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para o intérprete, não existe fora do processo de corporificação do constructo artístico 

direcionado por sua técnica? 

As respostas previamente dadas às quais estas perguntas se dirigem são o passo 

mais sutil rumo ao processo de coisificação, porque todo o ente é uma redução do 

alcance originário do Ser. Isto quer dizer que perguntar pelo Ser é antes deixar serem 

vistas, no ente, as forças (sociais, históricas, sim, mas tomadas em um sentido 

existencial que não é imediatamente histórico ou sociológico) que são postas em 

movimento para que este ente seja aquilo que ele é, ao invés de simplesmente 

determina-lo e inseri-lo nessas forças. Trata-se aqui da diferença entre o objeto (o ente) 

e a teia de acontecimentos que desdobram seus sentidos (o Ser). 

Há dúvidas a respeito de se o Ser pode ser descrito, pois descrever é, enquanto 

um falar das características do objeto para adequá-lo ao enunciado, é falar do ente. 

Trata-se da mesma dificuldade em falar de uma obra musical quando não há uma 

linguagem comum. Ficamos sempre aquém da obra, a descrição é sempre teleológica, 

serve ora a uma análise visando sua interpretação/execução, ora uma propaganda de 

exaltação da arte como marca, como distintivo social. Penso aqui nos guia de ouvintes, 

que frequentemente deslocam a atenção para aspectos que não foram decididos serem os 

essenciais, na falta dessa linguagem comum que nos preste contas das condições prévias 

da interpretação da obra. Heidegger chama a atenção que o falar de um modo que deixe 

surgir o Ser é um problema para a linguagem. Se isso é verdade, a única forma de deixar 

o Ser das obras advir na linguagem musical é através das próprias obras. Ele arriscou 

uma linguagem mística em sua obra Ser e tempo, e deixou inacabada a terceira parte do 

livro por se encontrar com o problema de que o Ser não se reconhece nos relatos que se 

referem a ele. Enfrentamos também essa dificuldade no desconforto em reconhecer uma 

obra musical no relato filosófico e metafísico a respeito dela. Outro exemplo da 

dificuldade em diferenciar o ser e o ente é quando perguntamos, movidos por uma 

herança histórica metafísica que separa corpo e mente, real e ideal, etc., se o Ser é 

essência. Heidegger acusaria que “essência” é um novo ente que se coloca no caminho 

entre o pensar o ente e pensar o Ser. Essência é substância, é um conjunto de 

características em relação às quais o Ser precisa corresponder, porque a essência, ela 

mesma, se torna um ente quando dela falamos. O mesmo vale para conceitos como 

alma, cerne, ou caráter essencial dos objetos. Somente através do falar poético, a 

linguagem intrínseca da expressão artística, se pressente a abertura na qual o Ser é 
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experienciado (porque ele não pode ser definido sob pena de se deixar cair no ente que 

se apresenta). Daí a primazia do acontecimento poético na linguagem.  

A linguagem, aliás, é um dos grandes problemas da filosofia do século XX, não 

é à toa que encontramos problemas de linguagem praticamente em toda a bibliografia 

em ciências humanas: de Foucault a Bacelar, de Bergson a Derrida, de Rorty a 

Habermanns. Wittigenstein nomeou este cerne inviolável pela linguagem como aquilo 

sobre o qual não se fala, sobre o qual se deve calar. E Gadamer optou por focar seu 

trabalho na etimologia e na hermenêutica, onde reside um problema importante para a 

linguagem que, como poética, deixa que o Ser seja manifesto através daquele lampejo 

originário que toda a arte, compreendida na vivência dela mesma, evoca. Diante da 

linguagem poética e da arte não se fala, elas suspendem o ente no acontecimento do Ser. 

É depois dessa suspensão que começamos nossas formulações técnicas, estéticas, 

historiográficas e analíticas. Esse é o caráter de extra-cotidianidade a que nos referimos 

no início do capítulo anterior desta tese. Para Heidegger, a linguagem poética, a arte, 

portanto, é o lugar onde o Ser pode aparecer para o sujeito como aquilo que é. A 

diferença entre o Ser e o ente corresponde à diferença entre as obras e a descrição delas. 

Daí a arte ser central para essa filosofia que se ocupa do Ser, da ontologia.  

Para a hermenêutica gadameriana, que segue a heideggeriana, falar do Ser é 

forçar a linguagem enquanto acontecimento poético na permanência do ente. Poética 

exige que a linguagem seja elaborada, “produzida” segundo a indicação da tékné como 

modo de ver a palavra. A poética abre um falar que mostra o que faz deste ente uma 

existência e não um objeto. Descortina o ente enquanto um processo, relaciona sua 

historicidade e intencionalidade e coloca-o em uma perspectiva de finitude, ou seja, de 

temporalidade. Um exemplo: um som como ente, quando tocamos uma nota. O Ser do 

som só emerge no acontecimento poético, quando ele inicia uma obra. Emerge dela 

funções de relação, sobre as quais incidem imediatamente nossa compreensão histórica. 

Esta obra é de tal compositor, esta nota tem tal importância no discurso da obra ou não 

tem importância nenhuma. A linguagem poética neste caso, cria uma abertura das 

possibilidades do som enquanto ente, ou seja, estabelece o som como lugar de origem, 

de ponto de partida para a criação. Este som e não outro, mesmo que seja a mesma nota. 

Assim a linguagem poético-musical se refere ao Ser do som e não ao som como Ente, 

porque se poética é produzir, o som é visto como um ponto de partida, uma função 

sujeita à regra da obra que ele constrói. Esvaziar essa correspondência com a obra é o 

que torna o estudo burocratizado e tecnicista. Também a interpretação pode decair nesse 
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tecnicismo. Isso vale para a palavra, muito mais analisada pelos hermeneutas, pois o 

discurso verbal é de domínio mais geral a todo o leitor de filosofia. Se opõe ao uso 

leviano da comunicação ou do uso com um objetivo, vender como no idioma 

publicitário, orientar, como no idioma de sinais de trânsito: o foco nesses objetivos é o 

que anula essas linguagens como tais: elas são expressão de necessidades e objetivos e 

isso não é ainda a linguagem.  

Em geral, toda a arte como linguagem exige a noção de que a poética revela o 

ser das coisas. Essa noção se aplica de modo geral a todas as formas de configuração 

artística. O ser, na linguagem poética é como algo esquivo, se revela ocultando-se no 

ente, na música como na poesia. Quem pode falar do ser da palavra? O poeta. E no 

entanto, não é a palavra como ente que se revela no poema. O ente é encontrado no 

dicionário. Por isso o lugar das metáforas e das figuras de linguagem não é o dicionário. 

É o conto, o poema, o romance que revelam esse devir da palavra, a possibilidade de ela 

criar relações. Também a preocupação que temos com o som no momento em que 

ouvimos uma obra difere inteiramente do que nos preocupa nele quando, por exemplo, 

buscamos saber a que se deve esse som, se a um vento, uma tempestade, ou a um ladrão 

invadindo a casa. Aqui o som é ente, é sinal, signo. Na obra musical ele é Ser, é o 

movimento configurador dos signos e o acontecer do ato poético: refere-se à construção 

poética. Não se faz aqui outra coisa que não buscar adequar a nossa capacidade 

interpretativa à obra, não vamos fechar a janela ou ligar para a polícia quando nos 

dispomos a ouvir a revelação do Ser a que a obra nos requisita. 

A impossibilidade de falar diretamente do Ser reúne o verdadeiro problema para 

o pensamento, os outros problemas são derivados e se resolvem não no âmbito do 

pensar, mas da operação sistemática e dirigida a seus fins nas diversas ciências. Seria 

impossível falar do Ser em uma linguagem científica, teria de ser usada a linguagem 

poética. Seguindo isto, Heidegger tem vários trabalhos filosóficos sobre literatura e 

poesia para esclarecer a reflexão sobre o Ser do ente, que ele chama de Diferença 

Ontológica. Nesses trabalhos, há sempre a referência ao tipo de conhecimento e 

pensamento em questão na obra de arte que se compreende enquanto todo um mundo 

simbólico em movimento, onde os diversos saberes (ciência, história, psicologia, a arte, 

filosofia, etc.) compõem o que identificamos como cultura. 
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2.2. A análise hermenêutica da arte como estrutura da dialética da pergunta e da 
resposta.  

Aparece aqui um dos motivos principais que constituem a crítica mais radical 

contra a violência do pensamento calculador (cf. STEIN, 2002, p. 14527). A crítica desse 

pensamento cientificista, que converte tudo em meio para se atingir fins, encontra na 

dimensão estética alienada da experiência da arte um de seus objetos. Em seu texto A 

Origem da Obra de Arte, Heidegger faz uma análise hermenêutica dos quadros de Van 

Gogh, sobre um par de sapatos de camponês. Assim, o autor exemplifica o modo como, 

na arte, está em jogo outro modo de enunciado sobre a verdade, que é muito diferente de 

seu conceito como concordância entre objeto e seu enunciado, como correspondência 

entre a coisa, o ente de que se fala, onde o logos (linguagem) se desenvolve em torno do 

ente28. Poderíamos dizer que a análise do quadro é utilizada como pretexto para 

desenvolver essa formulação da noção de Verdade, que difere do tradicionalmente 

aceito no decorrer da história da filosofia. A descrição foge do aspecto técnico para se 

referir aquilo que o quadro evoca. Evocar não é remeter-se a um outro algo, outro ente, 

é conjurar um mundo. Através da tekné o pintor conecta vivências de mundo sem as 

quais o tema escolhido permaneceria vago e vazio. A técnica de Van Gogh será sempre 

celebrada pelos que sabem o nível de profundidade que está em jogo ali, mas tudo isso 

seria jogado no esquecimento sem aquilo que fala através do que o quadro é, sem aquilo 

que cria seu pertencimento no mundo em que o quadro existe. Caberá a Gadamer, mais 

tarde, dirigir a interrogação hermenêutica para as artes abstratas, a arquitetura, a poesia 

concreta, a fim de dar a elas a dimensão hermenêutica atingida por Heidegger em um 

estágio final da arte figurativa, o que lhe valeu ataques por seu gosto artístico – 

supostamente – conservador.  

O caso é que, seja diante de um quadro de David ou de Paul Klee, a indagação 

hermenêutica não pretende a explanação sobre um ideal de arte, mas sobre a pergunta 

pela qual um determinado constructo artístico pode fazer sentido e se oferecer como 

uma resposta. Gadamer chama a isso de dialética da pergunta e da resposta: pergunta 

que a tradição é, para a qual as obras se apresentam como resposta:  

                                                           
27 “O que está em questão na pergunta Que significa pensar?, (título de um texto de Heidegger) é que 

percebamos que o pensar que calcula representa o desdobramento de uma face inevitável nas relações 

entre ser e homem, mas que não pode ser entregue a si mesma, sem estar acompanhada pelo pensar que 

medita”. Capitulo “Do pensar Como Representação ao Pensar Como Vir ao Encontro”. 
28 Logos só pode se desenvolver em torno do ente, a menos que se abra no logos poético. Em torno do 

Ser, o que se desenvolve é existência. 
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Partindo da constatação totalmente simples e trivial de que toda proposição, 

toda declaração só é no fundo compreendida quando pode ser compreendida 

como resposta a uma pergunta possível, analisei a estrutura pergunta-resposta 

da compreensão. Articulei-me com isso e desvelei a dialética na relação entre 

pergunta e resposta. Esta dialética destrói a aparência de que o que está em 

questão na compreensão é um método passível de ser utilizado (GADAMER, 

2010, p. 133). 

 

Gadamer remete aqui a Verdade e Método, onde fala do caráter originário da 

conversação, que não corresponde a definição técnica de uma troca de conteúdo. 

“Conversar” não tem pré-definição, é um intermédio entre falar e ouvir, ouvir o que é 

falado e falar sendo ouvido por outro, no sentido de estabelecer um pensar em comum. 

Se a conversação tem um tema, ela deixa de ser o que é e se converte em conferência, 

palestra, mesa redonda, pois o tema é mais importante do que o ato da conversação, do 

que o Ser da conversa. No entanto, a conversa pode levar um diálogo entre sujeitos 

mesmo durante a estrutura da mesa, assim como surgem da conversação e de seu caráter 

originário, ordenações ou sistematizações. Quando isso acontece, quando a estrutura 

original do tipo de interação se esvai, Heidegger chama de queda do Ser no ente. Esta 

queda não tem um sentido negativo, apesar de inevitável, ela não é originária. Ela é já 

pensar como um dispositivo, com uma meta e um fim para o qual se organizam os 

meios: é tecnologia. O que concerne ao Ser é o existencial que é originário, fonte de 

sentido, o vislumbre da origem, a nascente de percepção onde Gadamer situa o caráter 

originário da verdadeira conversação.  

O caráter universal da hermenêutica permite que seus métodos se estendam por 

outras formas. Estendida na obra de arte, a hermenêutica também a concebe como 

dialética da pergunta e da resposta. Citamos Gadamer, oferecendo aqui uma transição, a 

meu ver, pertinente ao tipo de comunicação poética em jogo na performance, a tradição 

da partitura escrita. Ele fala da arte de escrever cartas como uma derivação dessa 

conversação originária para esclarecer que o originário não depende do meio, pode ser 

até ofuscado por ela quando se tem um “fim” em mente, quando o pensamento se torna 

tecnologia (ver nossa citação de Ernildo Stein no capítulo 1). Gadamer escreve: 

 

O caráter originário da conversação se mostra também naquelas formas 

derivadas nas quais a correlação de pergunta e resposta fica oculta. A própria 

correspondência epistolar representa um interessante fenômeno de transição: 

é uma espécie de conversação por escrito que, de algum modo, dilata o 

movimento do falar que passa ao largo do outro e de por em acordo. A arte 

epistolar consiste em não deixar que a palavra escrita degenere em tratado, 

mas em dispô-la à contraposição do interlocutor. Mas também consiste, 

inversamente, em manter e satisfazer corretamente a medida de caráter 
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definitivo que possui tudo quanto se diz por escrito (...). É significativo que o 

encurtamento dos prazos postais não somente não tenha conduzido a uma 

intensificação dessa forma de comunicação, mas que, ao contrário, tenha 

favorecido a decadência da arte de escrever cartas (GADAMER 2008, p. 543, 

grifo nosso).  

 

 “Originário” é uma das proposições onde a tradição hermenêutica (Heidegger e 

Gadamer) situa o acontecimento do Ser. Ou seja, na estrutura da conversação reside o 

lugar onde os entes estão suspensos e o Ser pode se apresentar. Essa descrição relembra 

o Devir de Deleuze.  

Talvez seja mais claro agora que a hermenêutica não visa uma interpretação 

organizada em categorias que elege para falar dos objetos, mas visa manter esse 

originário, manter abertas as possibilidades de mover tais categorias rumo a uma 

compreensão existencial das obras. Ou seja, responde para manter a pergunta. Isso, 

Gadamer o demonstra, não vale apenas para a arte clássica que Heidegger – 

supostamente – prefere. Para que uma obra se apresente dessa forma, a hermenêutica 

tem que pôr em jogo para o ouvinte o fato de ela ser a complexidade que é, suas 

tradições que são a pergunta para a qual ela se oferece como uma resposta. Para a 

hermenêutica, a obra de arte não é uma formulação lógica, apesar de conter em si as 

possibilidades lógicas em seus constructos. Ela não está lá para explicar racionalmente o 

objeto que se apresenta, embora seja possível apresentar esse objeto segundo o modo da 

lógica do discurso racional e metódico. Quando isso acontece, temos a “avaliação 

estética”. No entanto, apesar de a arte ser logos, porque é linguagem, e de ela portar um 

enunciado, não há nenhum outro objeto a que esse enunciado possa se adequar. Na 

formulação estética, que é também logos, está em jogo um discurso filosófico 

remissivo. Há um discurso da arte, mas o modo de apresentar e o que é apresentado (o 

quadro, a obra musical, o poema, um filme) não remete a outra coisa, é unicamente a 

existência na própria obra. Não está em jogo, na arte, a apresentação de algo que não é 

ela mesma, como no caso desta tese, desta descrição metodológica, ou de uma teoria 

estética. A arte não é descrição que se refere a ela, ela não é o performer que intermedia 

sua escuta, ela não é o livro que contêm o poema, ela não é o método de sua 

interpretação. Ela é o processo da leitura, ou da escuta, somente quando este processo 

move nossa história, nosso conhecer e nossa tradição em que está ancorado esse 

conhecer. É aqui, e não como norma ou regra, que a tradição encontra seu papel no 

compreensão/interpretação das obras. Ou seja, a arte é quando nos dispomos a lê-la, 

deixando que ela apareça. Ela surge quando nossa compreensão deixa que ela se revele, 
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não quando nossa compreensão atribui a ela um valor. Ao jogo não convém avaliação. 

Ele não é interrompido se for ruim, é interrompido quando acaba, ou seja, ele acaba, nós 

não chegamos a determinar o fim do jogo. A arte, como jogo, exige que se jogue. Na 

arte esse jogar é conhecer, ouvir, ouvir de novo, testar referências, encontrar relações, 

alcançar uma participação com o compositor e o performer, que são os jogadores em 

questão. 

2.2.1. A abrangência da formulação hermenêutica: a verdade da arte como 
desvelamento. 

Essa formulação é abrangente o suficiente para incluir a arte abstrata, as artes 

performáticas, o happening, a instalação e as formas de arte “tradicional” do museu, da 

sala de concertos sob uma mesma questão interpretativa. Se é no intérprete assim 

concebido que a arte acontece, ela não pode ser entendida como uma experiência 

subjetiva. Mas também não pode se esgotar na imposição do argumento do 

conhecimento sobre a qualidade, porque interpretar é se incluir no juízo como um Ser 

histórico. A verdade sobre a arte surge do cruzamento das noções de formação, 

autoridade atribuída, vivencia, pré-concepção de mundo, sempre abertos à 

reconsideração diante do aberto para o inaudito que a arte propõe. É dessa maneira, 

segundo Heidegger, que os gregos antigos representavam a verdade, como aletheia, 

como desvelamento. Assim é que a tradição hermenêutica atribui à arte o caráter de 

acontecimento da verdade. Um acontecimento que não é feito por nós, como não somos 

nós que controlamos o desvelamento da verdade ou o desenrolar do jogo. Ela se impõe, 

e nós nos preparamos para ela como esperamos por um “advento”, um desvelamento, 

um surgir de algo, na atividade de nossos entes que preparam o Ser para o 

acontecimento da verdade: no estudo técnico, no treinamento de dedos, de ouvido, na 

ampliação de repertório de ideias musicais, tudo entra como preparação do ente para o 

advento do ser que é próprio da obra de arte.  

Os exemplos usados por Heidegger e Gadamer (Van Gogh, Hölderlin, Rilke, 

etc.) podem ser aplicados a qualquer vivência artística porque nenhuma contingência 

humana está fora da temporalidade, da tradição e da correspondência dessas categorias 

com a existência. A formulação hermenêutica tem que guardar seu aspecto geral, porque 

se refere a seres, não a entes. Ela propicia e exige refletir o desvelamento. 
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2.3. Extensão da questão ontológica da hermenêutica para a música. 
Expomos anteriormente o porquê de arte não poder ser exclusivamente pensada 

como símbolo, no sentido de representar algo para além de si mesma como, por 

exemplo, a vida burguesa, a vida campestre, a singeleza da vida no campo, a virulência 

da dominação de uma vertente política. Arte é revelação da sua própria estrutura 

existencial da construção na qual o intérprete (ou o ouvinte, no caso da música) está 

implicado. Gadamer usa o caso da música absoluta surgida em torno da Viena entre o 

final do século XVIII e o início do século XIX, dessa configuração, aplicável à vivência 

artística mais geral: 

 

Deveria ser compreendido como uma exigência genérica e não apenas como 

uma condição necessária para a assim chamada modernidade o fato de, na 

representação que uma obra de arte é, não estar em questão a representação 

por parte da obra de arte de algo que ela não é, ou seja, o fato de ela não ser 

em sentido algum alegoria, isto é, de ela não dizer algo para que se pense aí 

em algo diverso, mas de só se poder encontrar precisamente nela mesma 

aquilo que ela tem a dizer. Quando diante de um quadro perguntamos em 

primeira linha o que ele representa, isto não é senão uma forma 

espantosamente ingênua de conceptualização objetiva. Naturalmente, 

também compreendemos isto. Ele está sempre coinserido em nossa 

percepção, porquanto o podemos reconhecer. No entanto, as coisas 

certamente não se dão de tal modo que tenhamos isto em vista como a meta 

propriamente dita de nossa apreensão da obra. Para que nos asseguremos 

disto, é preciso apenas pensar na assim chamada música absoluta. A música 

absoluta é uma arte desprovida de objeto. No seu caso, não faz o menor 

sentido pressupor perspectivas fixas e determinadas de compreensão e 

entendimento – mesmo que se tente por vezes encontrar tais perspectivas. 

Também conhecemos as formas secundárias e híbridas da música 

programática ou mesmo da ópera e do drama musical, que remetem mesmo 

enquanto formas secundárias ao fato da música absoluta, esta grande 

performance abstrativa do Ocidente, e ao seu ápice, a música clássica 

vienense que surgiu sobre o solo cultural da antiga Áustria. (GADAMER, 

2010: 179, grifo nosso). 

 

Ou seja, como tem sido formulado em outros trabalhos de epistemologia das 

artes da performace, a arte não é representação, mas apresentação (FERRACINI, 2001, 

p.43 e ss.). O próprio Gadamer retoma o tema em um texto de 1946, Prometeu e a 

tragédia da cultura (2010, pp. 265 e ss.) revisando o antigo sentido grego da ideia de 

representação para afirmar que o tipo particular de representação que está em jogo na 

obra de arte é a representação de si mesma, junto à qual ela convida para uma 

permanência. Isso vale para a experiência da arte de uma maneira geral. O discurso da 

arte e seu jogo com a tradição, seu modo de acionar a linguagem, sua técnica e seu 

debate com a pergunta para a qual a obra constitui a resposta, se prestam a representar 

essa realidade particular que não remete para nenhum objeto junto ao qual sua validade 
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possa ser atestada: o que está em jogo na obra de arte é a revelação daquilo que ela 

mesma é. Nessa possibilidade é que estão ancoradas, por exemplo, a experiência da 

música absoluta, do teatro físico, da pintura abstrata, do poema concreto. Trata-se de um 

significado que só pode ser extraído no envolvimento com a obra, que representa a si 

mesma, que oferece a possibilidade de reconhecimento daquilo que ela mesma é. Essa 

possibilidade específica de revelação em jogo na experiência da arte é que constitui “o 

pensamento poético” (NUNES, 1998) que está por trás das criações artísticas e das 

possibilidades de entendimento, leitura, compreensão e, por tanto, interpretação das 

obras de arte. Mais importante, essa possibilidade se revela na co-existência entre autor 

e ouvinte em uma mesma tradição, em um mesmo “horizonte interpretativo”, 

encarnação do diálogo que é tema central na hermenêutica gadameriana. 

O caso da música absoluta, para Gadamer, só ilustra um aspecto em que ele 

concebe a experiência da arte de uma maneira geral, como um aprendizado de 

vocabulário. Isso exclui radical e violentamente tanto o conceito de arte como fruição, 

onde não vigora nenhuma vivência artística, quanto a concepção da interpretação 

musical como mera execução:  

 

Precisamente partir da música absoluta, podemos ilustrar o sentido da 

questão que incessantemente nos mobiliza: por que uma peça musical é de 

um tal modo que podemos dizer dela: ela é um pouco trivial” ou “esta é 

realmente uma música grande e profunda”, por exemplo, em relação a um 

quarteto de cordas de Beethoven. Em que se baseia este julgamento? O que 

suporta aqui esta qualidade? Seguramente não uma relação qualquer 

determinada com algo que podemos denominar sentido. Mas também não 

uma massa quantitativamente determinável de informações, tal como a 

estética da informação gostaria de nos fazer crer. Como se as coisas não 

dependessem justamente da variedade em termos qualitativos. Por que uma 

canção voltada para a dança pode ser transformada em um coro da Paixão?29 

(...) Pode ser que algo assim esteja em jogo e os intérpretes da música sempre 

se veem tentados uma vez mais a encontrar tais pontos de apoio, por assim 

dizer derradeiros momentos residuais de conceptualidade (...). Ter lembrado 

uma vez mais destas questões-limite é uma boa preparação para tornar visível 

o traço comunicativo que a arte exige de nós e no qual nos unimos. (IDEM, 

2010, pp. 179-180). 

 

Se a arte não é a busca de sentido e também não é a massa determinável de 

informações, então que traço comunicativo é esse que ela exige? Gadamer só pode estar 

se referindo ao conjunto de categorias hermenêuticas em que se assentam a 

determinação do ser-aí histórico: a visão, posição e concepção prévias. Este é outro 

modo de falar da reunião em torno de uma tradição, a “reunião” de que Gadamer fala. A 

                                                           
29 Evidentemente, Gadamer aqui se reporta a Bach. 
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arte requer esse traço comunicativo e exige atualização constante do domínio do 

vocabulário, pois é nele que a visão prévia é assentada e é através dele que ela pode ser 

corrigida. É necessário sempre de novo apreender a “soletrar” a linguagem da arte, 

aprender a manipular as ferramentas necessárias para apreender o construto artístico 

como momento de uma linguagem, com todos os problemas da temporalidade e da 

tradição histórica aqui inseridos, em qualquer tempo histórico no qual ela se situe: “A 

arte contemporânea é uma boa advertência contra a crença de que se poderia ouvir a 

linguagem da arte antiga sem soletrar, sem aprender a ler” (GADAMER 2010, p. 190).  

Se, na música, a necessidade do intérprete para que seja possível uma leitura da 

obra reedita o mito de Hermes (ver capítulo 1 desta tese), então é necessário pensar na 

atividade do intérprete-performer em termos hermenêuticos, caso queiramos ir além da 

formulação gramatical que cada sistema particular de linguagem impõe. A função 

gramatical pertence ao início da elaboração da interpretação, mas a realidade 

plurissignificativa que toda a obra de arte encerra exige da interpretação um 

questionamento maior, um diálogo mais amplo, que se dirija para os fundamentos e para 

a tradição. Sem esse questionamento da posição e concepção prévias, estaremos 

exercendo tecnicismo. O que não é reprovável em si, como veremos. A leitura técnica é, 

inclusive, um momento próprio do processo hermenêutico, da construção interpretativa. 

Mas para o âmbito a que nos propomos, nos parece ser necessário questionar por uma 

base que sustente a poética interpretativa indo além da aplicação de procedimentos que 

garantiriam – supostamente – uma interpretação “correta”. Este é o correlato, adaptado 

para a vivência artística, do dispositivo heideggeriano mencionado, como vimos no 

capítulo 1. É equivalente à prevalência do método científico como uma garantia de 

obtenção da verdade absoluta. Evitar isso é o alvo da hermenêutica. Para isso é que a 

consciência hermeneuticamente formada nos leva a lançar a pergunta sobre a posição 

prévia, visão prévia e concepção prévia, perguntas que devem descortinar a tradição 

histórica de cada constructo artístico. 

A questão surge para a performance não só por sua evidente pertinência à 

hermenêutica, que trata das condições, possibilidades e contingencias da interpretação, 

mas também porque ela mesma é uma configuração artística própria. Esse 

questionamento é o passo que, pretendemos, leva a uma conscientização das ligações 

entre hermenêutica e práticas interpretativas. Leva também ao questionamento das 

práticas interpretativas ao extremo de seus fundamentos, expondo suas referências, 

tradições, valores, pré-conceitos, objetivos e procedimentos (a base tripartida de 
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Heidegger, posição prévia, visão prévia e concepção prévia para as possibilidades de 

entendimento, que são postas como parte da pesquisa). Esse questionamento, com o 

objetivo de manter abertas as possibilidades de interpretação, é fazer hermenêutica das 

práticas interpretativas. Se isto for verdade, poderemos encontrar traços da 

hermenêutica filosófica em qualquer formulação da arte como conhecimento. 

2.4. Interpretação musical como Hermenêutica. 
A primeira tarefa para estabelecer esta aproximação entre o que definimos como 

hermenêutica e a performance como pesquisa, é não mais considerar a hermenêutica, 

aplicada à reflexão das práticas interpretativas, como a busca por uma interpretação 

final do texto musical. Esta é uma compreensão excessivamente rasteira, como as 

páginas precedentes procuraram demonstrar. A reconsideração constantemente 

realocada para problemas éticos atuais nas leituras de textos religiosos ou a recusa do 

método dogmático como hermenêutica pelas ciências jurídicas, comentada 

anteriormente, já deveriam acusar isso. O estabelecimento da hermenêutica como 

filosofia também nos ajuda a localizar algo da hermenêutica na interpretação musical, o 

qual trazemos, mais uma vez, o próprio Gadamer para aclarar: 

 

O princípio supremo da hermenêutica é, tal como a penso (e por isso ela é 

uma filosofia hermenêutica) que nós nunca podemos dizer tudo aquilo que 

gostaríamos de dizer. Sempre ficamos algo aquém disso, não podemos dizer 

tudo aquilo que propriamente queríamos. O que queremos propriamente? 

Queremos evidentemente ser compreendidos pelo outro – e talvez ainda algo 

mais. Nós queremos entrar em um acordo com o outro, encontrar 

concordância nele ou ao menos uma inserção no que foi dito, mesmo que se 

trate de nos contradizer ou de apresentar uma resistência. Em uma palavra: 

nós gostaríamos de encontrar uma língua comum. (GADAMER, 1995, p. 78). 

 

As sucessivas gravações do mesmo repertório que pretendem estabelecer uma 

“linguagem comum” na qual ocorrem os diálogos (ou, um inventário cultural constante 

cujas abordagens renovadas permitem a continuidade da permanência) atendem, claro, a 

pressupostos mercadológicos relacionados ao mito do gênio e do virtuose, relatos 

românticos que sustentam a indústria cultural. Mas reduzir a necessidade de voltar 

novamente às obras do repertório a esse dispositivo comercial é negar que o fundamento 

da atividade interpretativa, não só em música, mas também em sua exigência geral, é 

histórica, ou seja, acompanha o movimento de nossa finitude. Isso quer dizer que nunca 

é possível esgotar o que um texto musical tem a dizer; que cada interpretação, por 
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melhor que seja, fica “algo aquém disso30”. Porque não há uma interpretação que esgote 

a temporalidade da obra para todas as temporalidades dos intérpretes e ouvintes. O 

retorno renovado aos repertórios musicais, a despeito do exagero na era das gravações, é 

uma atividade não só de aprendizado da tekné e da linguagem interpretativa para o 

intérprete (o que bastaria para justifica-lo). É também o movimento de atualização de 

sentido para a atualidade dos que se reúnem em torno das obras. Trata-se da própria 

construção do mundo cultural comum. Isto quer dizer que o retorno a elas através das 

diversas interpretações é inerente à construção de sentido por parte dos envolvidos em 

torno da arte: intérpretes, compositores, musicólogos ou ouvintes. 

Assim podemos compreender como uma atualização interpretativa da tradição 

fenômenos como a renovação das gravações de Beethoven pela tradição 

historiograficamente informada, assim é compreendida uma peça colocada em um 

programa que revele nexos históricos, por exemplo, entre Jean-Philippe Rameau (1682-

1764) e Frank Martin (1890-1974); assim é compreendida a discussão suscitada sobre a 

essência da linguagem musical quando, por exemplo, Elliott Carter é ouvido em um 

mesmo recital onde se ouve Mozart, ou sempre que um intérprete propõe a escuta de 

uma peça que não é identificada como música, por um ouvinte fechado em sua tradição 

de escuta; assim a tradição histórica do violão é apresentada em sua pluralidade quando 

as valsas de Dilermando Reis compõem um programa com suítes de Bach. A música 

precisa ser atualizada em interpretações que disponibilizem as obras para novos 

conteúdos receptivos, o que quer dizer não só novos públicos, mas também novos 

contextos de compreensão. A causa para esta necessidade não é, nem nunca foi, a busca 

de interpretações cada vez mais próximas da verdade imaginada pelo compositor, desde 

que se considere a construção de sentido histórico da música de maneira 

intelectualmente honesta. 

É claro que é possível e necessário invalidar propostas interpretativas e isso 

muitas vezes é feito a partir de uma pesquisa aos próprios compositores, mas os 

compositores também podem ser (e frequentemente o são) maus intérpretes de suas 

próprias obras, seja por limitações técnicas, seja por dificuldade de entendimento do 

                                                           
30 Gadamer ilustra isso tratando da interpretação de quadros, esculturas, poemas e obras arquitetônicas, 

modos da obra de arte que permanecem disponíveis às temporalidades. A efemeridade da música é 

resgatada pela atividade interpretativa, que atualiza a sua contingência hermenêutica e a legitimidade de 

um campo de atuação particular do artista, seja ele qual for: a interpretação de sua tradição histórica que 

começa a ser delineada para si mesmo nas salas de aula, oficinas de trabalho e vivências artísticas 

espontâneas ou estruturadas, que o levam para dentro ou para fora desses ambientes de formalização do 

saber artístico. 
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mundo próprio de linguagem que a performance é. A questão é que essa validação ou 

invalidação deve ser compreendida como uma etapa de atualização interpretativa 

componente da conjuntura hermenêutica que nos impõe, constante e ininterruptamente, 

uma tarefa de compreensão. Não se trata aqui da aproximação ou do afastamento da 

interpretação correta, correspondente à “verdade” que seria buscada pelo conceito 

moderno de ciência. Esse conceito revela sua limitação em postulações de verdade que 

se mostram fora e além do dado, quando, por exemplo, uma interpretação surpreende o 

próprio compositor ao revelar uma possibilidade de sua obra. Trata-se aqui da 

necessidade de, sempre novamente, compreender. 

Os pesquisadores-intérpretes estão sempre buscando maneiras novas de 

entendimento dos textos musicais que demandam, eles mesmos, a renovação dessas 

possibilidades interpretativas, porque nenhuma delas se esgota em uma interpretação 

acabada. Essa visão da inesgotabilidade do texto é perfeitamente paralela com o tipo de 

procedimento em questão nas releituras que fazemos das obras de nosso repertório na 

área de performance. E esta não é, como temos visto ao longo deste ensaio, uma 

configuração exclusiva da área ou da vivência musical, mas uma contingencia 

fundamental do caráter hermenêutico dos processos interpretativos da cultura humana. 

2.4.1 Hermenêutica, performance e argumentação analítico-historiográfica. 
A segunda tarefa para compreensão das Práticas Interpretativas como 

hermenêutica da música é explicitar e desenvolver os pressupostos históricos que dão 

sentido aquela interpretação. Vejamos, por exemplo, o atual quadro da pesquisa em 

música. Encontram-se especializados em subáreas os ramos da análise, da investigação 

histórica, da educação musical, da compreensão e pesquisa dos processos de 

composição. Recentemente uma nova forma de análise especificamente voltada para o 

performer, é agora posta em movimento como epistemologia das Práticas 

Interpretativas: a análise do performer, feita pelo músico encarregado de apresentar a 

obra na audição, em contraste com a análise da obra ou da performance, feita pelo 

músico encarregado da dissertação monográfica no corpus acadêmico-científico da 

Análise Musical (RINK, 2006). Tal pesquisa não é mais nem menos do que cruzar os 

aspectos surgidos na comparação de fontes (a crítica genética voltada à partitura), das 

análises diversas (a compreensão dos aspectos estruturais do texto musical) e de um 

planejamento dos procedimentos operacionais de linguagem da performance musical 

(dinâmica, gradações de agógica e tratamento tímbrico) que dialoguem e correspondam 
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à justificação das escolhas em torno desses procedimentos. Ou seja, são os dados e 

motivações em jogo com os procedimentos interpretativos familiares no dia-a-dia da 

performance.  Pode parecer pouco, mas os dados e motivações em jogo no processo de 

montagem dessa performance estruturada não são só expostos, mas também discutidos 

e aqui entra em configuração uma autêntica forma de pesquisa. Apontamos a 

performance assim abordada como uma especialidade que evidencia a indicação formal 

da atividade hermenêutica nas práticas interpretativas. Vejamos um caso de um artigo 

de John Rink, The line of argumentation in Chpin’s E minor Prelude, no capítulo 

Chopin as Early Music (In: Early Music, agosto de 2001). A tradução dos trechos 

doravante citados é nossa. 

Rink, logo na introdução, define quais não são seus objetivos, em função do que 

a sua metodologia pode sugerir: a comparação de 14 gravações usadas como fontes de 

pesquisa não visam a uma teleologia da performance, uma estética da interpretação 

original ou a uma linha evolutiva das práticas interpretativas, mas “... tentar identificar 

os caminhos nos quais pianistas encontram os desafios técnicos e superam vários 

problemas conceituais inerentes na interpretação de qualquer obra de Chopin”. Trata-se 

de reconhecer a mensagem da obra como uma “única lógica, ou linha de argumentação” 

a qual deve corresponder cada performance, onde deve “repousar o âmago de cada 

interpretação”. Rink joga também com a evidencia histórica “no processo de modelar 

uma dada performance”, nunca visando uma prova acadêmica mas sim à uma “medida 

na qual (a interpretação) constrói sua coerência e persuasão ou comove o ouvinte”31.  

Esse debate normatiza a pesquisa de gravações do modo mais metódico 

imaginável. Encontra-se uma um método (comparação de gravações), um objeto (o 

prelúdio em mi menor de Chopin) e uma linha de argumentação com base na qual as 

gravações serão examinadas. O ponto é que a obra, enquanto arte, possui uma 

mensagem a qual cada interpretação se reporta. Não se trata de uma aproximação maior 

ou menor dessa mensagem, mas do foco que cada uma delas estabelece com os 

                                                           
31 “Its primary purpose, however, is not to gauge fidelity to an ostensibly original performance aesthetic1 

or to trace an evolution in the performance styles of the individual performers—the goals of many  

comparative investigations— but to identify the ways in which these pianists meet the expressive and 

technical challenges inherent in the score and overcome the various conceptual problems that surround 

the performance of any work by Chopin. In particular, I shall try to discover the unique logic, or line of 

argument, that lies at the heart of each interpretation. I shall also assess the role of historical evidence 

among other things) in shaping a given performance, all the while claiming that what generally 

determines the latter's success is not its scholarly probity but the extent to which it coheres and is 

coherent, and the extent to which it convinces, or moves, the listener. That contention is the basis on 

which the 14 recordings are evaluated in the second part of the article” (RINK, 2001, p. 435). 
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conteúdos disponíveis na partitura. Os conteúdos coincidentes com a abordagem 

hermenêutica são vários. Ela se define como pesquisa sobre a tradição, preconcepção, 

requer, portanto uma historicidade e, no caso da obra de arte, produz um constructo que 

reflete essas categorias em um enunciado que busca ser convincente e revelar algo da 

obra. Aqui, a partitura se torna um veículo de discussão, e tem que ser posto em 

confronto com diversas versões. A disponibilização online de fontes disponíveis a essa 

comparação é algo que tem ocupado grande parte da carreira de Rink. Além das 

informações de base, datas de composição, publicação, etc., somos informados sobre 

indicações da caligrafia do compositor e sobre a ênfase sugerida pela notação 

manuscrita. O compasso, mesmo na edição Urtext, é 4/4, mas o manuscrito informa 2/2, 

o que, para Rink, confirma outras indicações de que a linha melódica acontece em 

Chopin de forma mais fluída e o tempo ala breve pode colaborar com esse traço da 

mensagem. Outras diferentes indicações são apontadas ao longo do artigo. Acentos 

longos, ornamentos derivados do bel canto, agrupamentos de notas em possibilidades 

não presentes na edição impressa, dentre outras indicações manuscritas levam a 

interpretação de trechos ora como suspensões, ora como sincopes, ora como o tipo de 

ataque suave que exigem as resoluções, ora como ataques mais firmes que exigem a 

surpresa. Aqui, temos uma discussão interpretação sobre sinais e suas correspondências 

sonoras. O método é o da crítica analítica de fontes, o que indica que a partitura não é o 

depositório final da ideia do compositor. Ela tem que ser cruzada com outras fontes 

porque não esgota o sentido do texto que a obra é, as informações são continuamente 

contestadas, reforçadas ou renovadas por indicações dos manuscritos. Ou seja, a própria 

partitura já é, em si, uma interpretação do fenômeno sonoro que a obra constitui. 

Mesmo a escolha da pedalização é uma tomada de decisão que cruza diversas 

indicações e relatos, que confirmem uma singularidade. O trabalho de Rink é avaliar 

como essa singularidade corresponde a cada particularidade interpretativa das 14 

gravações selecionadas. Rink agrupa as gravações em seis tipos:  

 

“Duas delas se estabelecem como instrumentalmente concebidas, 

apresentando uma mão esquerda neutra e uma estabilidade de ataque e 

articulação. Em três delas, a mão esquerda é modelada pelos meios da 

separação de vozes contrapontística, dinâmica, tempo e/ou assincronia das 

duas mãos. Três performances são comprometidas por desenhos ilógicos. 

Uma delas inicialmente soa ilógica, mas demonstra usar o rubato 

motivicamente (...); e uma última gravação é particularmente rica em 
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implicações semânticas devido em grande parte ao [trabalho] da mão 

esquerda.” (RINK, 2001, p. 430)32. 

 

Aqui, hermenêutica se mostra como análise da interpretação. Seria de se 

imaginar que a pertinência da hermenêutica para a performance circunscreve o conceito 

vigente na segunda etapa da sua história (onde ela ocupou o papel de pesquisa da 

estrutura da interpretação jurídica), mas há aqui algo mais, que se reporta à abrangência 

dada por Gadamer e Heidegger. Seria preciso seguir o artigo na íntegra para 

acompanhar resultados e comparar as conclusões de Rink com as nossas próprias ao 

ouvir as gravações, mas aqui já temos algumas indicações. Primeiro, o artigo não tem 

validade se não compartilhamos um vocabulário técnico com o seu autor. Isso que é 

evidente para qualquer leitura se torna mais problemático quando pensamos no que 

significa conferir as gravações através da qual o autor chegou à sua tipificação. Ouvir 

gravações não é conferir prova, é partilhar um mundo comum de linguagem. É sempre 

possível notar coisas diferentes nas gravações, mas uma consideração hermenêutica do 

artigo de Rink precisa não de um leitor que se disponha à prova, e sim de um ouvinte 

que se disponha a encontrar o que foi visto pelo autor, para depois discuti-lo, concordar 

ou refutar. A audição corresponde ao que Gadamer entende como horizonte comum, 

onde ocorre o diálogo. Além disso, a interpretação requer a capacidade gramatical que 

não é a mera leitura musical, mas a possibilidade de manipular o tempo, o fraseado, a 

gradação de dinâmica e a condução de vozes em um nível onde a própria configuração 

contrapontística ou harmônica depende da concepção construída do interprete. Por 

último, Rink não chega a julgar as interpretações como corretas ou incorretas, apesar de 

apontar falta de lógica interna em duas das gravações. Essa falta de lógica se deve a 

assimetrias na agógica que dizem respeito a incorreções por não haver sido identificado 

uma razão para que elas ocorram, que seria confirmada pela reincidência. Ou seja, não é 

a interpretação que está sendo criticada, é a leitura gramatical. Mesmo quando, 

inicialmente, a uma delas cabe a acusação de incoerência, quando essa assimetria se 

mostra correspondente a um elemento composicional da obra (o caso do rubato 

motívico), essa incoerência se revela como recurso interpretativo e tem que ser aceita. 

                                                           
32 “Six performance types are identified in this review: two interpretations come across as instrumentally 

conceived, featuring a neutral. In three recordings, the left hand is shaped by means of contrapuntal 

layering, dynamics, tempo and/or asynchronization of the two hands; three performances are undermined 

by illogicalities of design; one interpretation initially sounds illogical but turns out to use rubato 

'motivically'; three performances by the same pianist and one by another reveal the critical influence of 

small- and large-scale tempo on overall coherence; and the last recording is particularly rich in semantic 

implication largely thanks to the left-hand voicing.”  
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Necessidade de um mundo linguístico compartilhado, leitura gramatical, 

coerência interna dada pela reiteração, correspondência à tradição sempre novamente 

verificada pelas fontes históricas corporificadas em enunciados interpretativos que 

revelam e atualizam a compreensão da obra para novos horizontes interpretativos: 

maneiras de construir um vocabulário específico para a performance que correspondem 

ao que Gadamer entende por hermenêutica na sua acepção filosófica geral e, ao mesmo 

tempo, para um modelo de pesquisa em performance a que chamamos John Rink para 

ilustrar.  

Mesmo a tendência, que vem se tornando hegemônica, de disponibilizar os 

textos originais e suas diversas versões, ao invés de apresentar somente as “edições 

revisadas” constitui outro indício importante de absorção da questão hermenêutica pela 

performance. Entendeu-se que se tem mais contato com a interpretação particular do 

editor do que com um material que permita a tomada de uma postura interpretativa 

diante de uma obra. Para isto, é necessário estar de frente para os textos disponíveis. É 

evidente que o conceito de “texto”, aqui não pode mais se referir à partitura, mas à 

corporificação em uma performance de uma determinada compreensão da obra. Como a 

própria partitura é uma interpretação da obra enquanto fenômeno sonoro, nada 

impediria que a audição e análise das gravações logo fizesse parte do conjunto de textos 

a serem interpretados pela pesquisa em performance33. O aspecto hermenêutico da 

interpretação musical é posto em questão quando está em discussão não esta ou aquela 

performance particular, mas as razões, os valores e as referências que fizeram desta ou 

daquela interpretação um movimento no sentido de dizer algo da peça interpretada34. 

Isto tampouco é cumprido hermeneuticamente com a obediência cega ao texto original. 

Mesmo que tal coisa existisse, este seria nada mais do que uma partitura tida como 

definitiva pelo compositor, mas por mais que sigamos esse texto-guia, ele não exime o 

performer da tarefa hermenêutica. Ainda serão necessários os processos de averiguação 

do contexto histórico e poético do compositor.  

Disponibilizar o máximo de fontes que levem a esse propósito nos parece 

corresponder ao postulado hermenêutico da não autoridade da fonte histórica por si 

                                                           
33 Em 1986, Joseph Kerman esbravejava: “[...] as questões tornam-se questões de interpretação. A 

musicologia evapora-se na crítica. E inaugurou-se uma área inteiramente nova em pesquisa musicológica, 

a análise de antigas gravações para obtenção de provas sobre a prática no século XIX. É escandaloso ver 

com que lentidão, uma vez mais, os musicólogos se debruçaram sobre essa área.” (KERMAN, 

Musicologia, p. 301). 
34 KERMAN, Op. cit. p. 158, comentando o trabalho, a seu ver, positivista de Thurston Dart, e p. 170, 

requisitando um modelo de musicologia em que o movimento flua “dos vários ramos e metodologias da 

história musical para a própria música”. 



66 
 

mesma e da possibilidade aberta para novas interpretações quando se tem um novo 

contexto para que se dê o dizer da obra. Esse dizer, não obstante a contingência de 

ficarmos “sempre algo aquém disso, de não podemos dizer tudo aquilo que 

propriamente queríamos”, nos mantem no movimento em direção ao “que queremos 

propriamente”, representado pelo horizonte sempre em movimento do diálogo: 

“Queremos evidentemente ser compreendidos pelo outro – e talvez ainda algo mais”. 

Assim se movem nossos constantes e sempre renovados esforços de constituir, através 

da leitura e re-compreensão dos textos musicais, a tentativa de estabelecer, criar, superar 

e questionar nossa “linguagem comum”, ou seja, o conjunto de repertórios, tradições 

interpretativas, valores éticos e estéticos, tanto quanto as formas de entendimento desses 

conjuntos, tradições e valores.   

Expor esses aspectos ao maior número possível de intérpretes parece ser hoje 

uma tendência incontrolável no contexto da performance. Nunca os materiais e as fontes 

estiveram tão disponíveis, nunca as possibilidades de acesso a edições e manuscritos 

foram tão amplas. E, no entanto, o problema permanece o mesmo. A postura 

interpretativa diz respeito ao sujeito diante de uma tradição histórica, não importa o 

quão amplo seja o inventário de edições e manuscritos disponíveis. 

2.4.2. Poética e Incomensurabilidade. 
A terceira tarefa, talvez mais próxima do cotidiano de trabalho dos músicos, é 

compreender os diferentes sistemas interpretativos (ou de poiésis interpretativo-

musicais) como dimensões frequentemente incompatíveis, incomensuráveis35 entre si. 

Podemos chamar esses sistemas interpretativos de “escolas”, ou de “poéticas 

interpretativas”. Cada uma delas elege suas abordagens específicas dos materiais 

sonoros, desde os mais claramente determinados, como postura, acessórios, dimensões e 
                                                           
35 Literalmente, sistemas de pensamento que não partilham das mesmas ferramentas de medida, de 

mensuração. O conceito de “incomensurabilidade” é cunhado por Thomas Kuhn nos escritos posteriores a 

sua obra central A Estrutura da Revoluções Científicas para ressaltar a incompatibilidade de modelos 

científicos que não partilham do mesmo paradigma, ou seja, visões de mundo que não partem das mesmas 

premissas. É importante lembrar que Kuhn se opôs ao uso do termo “paradigma” no contexto das artes, 

porque esvaziava a discussão a que ele se propôs no âmbito da ciência: ciência não é questão de opinião 

ou de interpretação. Mas o constructo artístico também não é. Hermenêutica não é a ciência de emitir 

opiniões de modo a obscurecer o sentido de suas fundamentações, mas é um modo de tematizar a 

estrutura de sua configuração interpretativa. Nossa utilização neste contexto, tanto do conceito de 

incomensurabilidade quando de paradigma, tem que ser entendida como uma apropriação livre. Mas se 

justifica porque este texto não é uma produção artística, antes, dialoga com modelos de produção 

científica; e a ideia expressa claramente o que pretendemos apontar como incompatibilidade de poéticas. 

Um último argumento é o de que, se Kuhn pedia parcimônia na utilização deliberada de seus termos para 

as ciências humanas e para a pesquisa em arte (ver seu Posfácio a Estrutura,de 1969), é que nesses 

campos a incomensurabilidade é algo auto-evidente, mantendo-se subsumida, pelo menos na época da 

edição da obra, a importância do conceito para as hard sciences. 
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materiais de instrumentos, até os mais intangíveis, mas não menos “concretos” para a 

prática musical, tais como sonoridade, tipo de fraseado, articulação, abordagem agógica, 

direcionalidade formal. São corporificadas, nessa configuração, subjetividades 

compartilhadas, inter-subjetividades que exigem um esforço de aprendizado para que se 

tome parte nelas. Como exemplo, podemos mencionar a problemática relacionada à 

sonoridade na qual o processo de produção de som, enquanto conceito determinado por 

um consenso, exige para sua determinação a ação sensível de toda uma cultura. Emílio 

Pujol (1886-1980) discorre sobre isso longamente no seu Escuela razonada de la 

guitarra, volume 1 (PUJOL, 1956, pp. 72 e ss.), ao falar de dois pólos que geravam 

polêmica na sua época e nos séculos anteriores de história das cordas dedilhadas: o uso 

das unhas ou da polpa do dedo. Ele descreve de modo ligeiramente tendencioso para as 

vantagens do toque sem unhas, descontando a admissão do maior esforço requerido. 

Pujol elogia ainda sim o brilho do toque com unhas e o virtuosismo disponível “para 

personalidades artísticas mais extrovertidas”. A diferença de volume também é 

abordada, mas permanece duvidoso se Pujol acredita em uma diferença real ou na 

facilidade relacionada ao uso das unhas, que pode ser equiparada pela adaptação 

anatômica no toque sem elas. Podemos deduzir que, para Pujol, não se trata de uma 

questão de eficiência expressa no maior volume, ou a argumentação seguiria 

simplesmente na direção do que o autor considera “melhor”. Isso porque (e esta 

conclusão tem que ser confirmada a partir da experiência de violonistas) o aumento do 

volume de som tem consequências no timbre, um timbre mais rico podendo ter um 

potencial maior de projeção. Considerações da opinião de Pujol do ponto de vista 

hermenêutico nos levam a enfatizar sua própria formulação de que a escolha é uma 

questão do quanto uma comunidade inteira confirma ou afasta possibilidades de 

construção artística. 

A história do violão parece ter oscilado com frequência entre dois pólos, devido 

necessidade de escolha. Hoje há uma hegemonia por um uso intermediário de polpa 

com unha, esta lixada até o tamanho curto que não impeça o contato com o dedo. Esse 

toque era uma das opções no século XIX e foi descrito em detalhes por Dionísio 

Aguado. A descrição é precisamente o tipo de toque usado por Segovia de teve 

influência decisiva na chamada escola espanhola, que se desenvolveu com Oscar 

Ghiglia, Julian Bream e os Irmãos Sérgio e Eduardo Abreu (MORAIS, 2007, p. 15236). 

                                                           
36 Entrevista de Sérgio Abreu a Luciano Morais: “E nesse caso, nesse aspecto da sonoridade, ela cobrava 

muito em relação a formato de, por exemplo, unha, tipo toque...”. Sérgio Abreu responde: “Não. Isso aí 
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Um dos últimos violonistas a preferir o ataque sem unhas foi o próprio Emílio Pujol, 

mas há poucas gravações disponíveis que pudessem demonstrar o resultado que ele 

obtinha. Ademais, sua opção remete ao trabalho de interpretação musicologicamente 

informada, no qual ele resgatou antigos instrumentos de cordas duplas, difíceis de serem 

abordados com unhas, especialmente porque elas não eram a regra no tempo de vigência 

desses instrumentos (alaúde, vihuela, guitarra barroca). 

Há um embate atual no qual parece valer a formulação hermenêutica de Pujol, 

quanto à natureza comunitária da escolha poética. Este embate parece estar na questão 

da matéria prima do tampo do violão e da planta mais adequada ao equilíbrio entre 

variabilidade timbrística e volume relativo do som. De um lado, a radicalização de 

características do cedro na construção do violão, acrescido de material sintético, a fibra 

de carbono. Trata-se do violão double top: tampo composto com dois tipos de materiais, 

uma rede de carbono interposta entre duas finíssimas lâminas de cedro. Do outro lado, a 

construção baseada em Torres: um tampo de abeto, espesso o suficiente para suportar 

sozinho a tensão das cordas (trabalho feito em parte pela fibra de carbono, no violão 

modelo Smalmann), com um barramento interno em forma de leque que distribui o 

efeito das cordas pelo instrumento todo. Acréscimos discretos à planta Torres usados 

por Hermann Hauser, Ignácio Fleta ou Robert Bouchet incluem uma barra posicionada 

abaixo do cavalete (Hauser), na lateral superior (Fleta) ou em outros setores do tampo 

para homogeneizar mais o timbre e obter um instrumento mais equilibrado do que os 

Torres mais antigos. O local, extensão e espessura dessa barra extra varia conforme o 

tipo de material, o estado da madeira e a experiência de escolha do luthier, e geralmente 

representa a contribuição específica do construtor, constituindo parte do “rosto sonoro” 

de cada artesão. A escolha tem adeptos fervorosos de cada lado, incluindo argumentos 

da física acústica que não foram ainda investigados – ou divulgados – cientificamente, 

talvez porque haja um pressentimento generalizado de que os dados científicos não 

teriam tanta ascendência sobre a expectativa artística, cultivada e construída ao longo de 

gerações em formação. Os violonistas que defendem o uso do double top são John 

Williams, David Russel e Ana Vidovic. Para a planta Torres-Hauser temos Julian 

Bream, Stefano Grondona, Jonathan Leathwood. Uma análise hermenêutica teria que 

descrever não só os modelos em si e suas características, mas descrever as comunidades 

de significado que apresentaram a decisão. Em cada caso, há perdas e ganhos, e a 

                                                                                                                                                                          
deixava por conta da gente. Ah, ela só reclamava quando a unha começava a ficar grande e o som ficava 

espetado. Ela sempre (falava) ‘Deixe a unha o mais curto possível’”. 
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manifestação de uma preferência é um depoimento histórico sobre a expectativa 

artística do contentor. Ambas as saídas podem ser apresentadas de modo convincente, 

mas o importante para a leitura hermenêutica é o fundamento histórico e ontológico que 

permite a cada proposta ser considerada como válida. Isso explica o movimento 

oscilatório, explica a preocupação de uma proposta em responder as expectativas de 

outra, explica, enfim, a atualização de fundamentos que sempre acompanha os 

fenômenos que exigem uma compreensão do sujeito cognoscente. 

Esses dois casos, o uso das unhas ou da polpa no século XIX, e o cedro double 

top ou abeto Torres-Hauser na atualidade, encerram o problema da incomensurabilidade 

de horizontes interpretativos. Cada tipo de violão “funciona” dentro de determinados 

conjuntos de procedimentos técnicos que podem ser quase tão excludentes quanto as 

técnicas exigidas para o cravo e para o piano. O tipo de movimento do toque, a 

profundidade do ataque, o tamanho das unhas e a gradação no ângulo de ataque, são 

todos procedimentos aos quais os violonistas precisam se adaptar física e 

psicologicamente, no jogo de perguntas feitas ao instrumento e à resposta dada por ele. 

Essa resposta do instrumento é entendida como uma nova pergunta endereçada ao 

intérprete, à qual ele precisa apresentar uma resposta convincente e coerente com sua 

própria visão prévia das obras que toca. A escolha do instrumento é a escolha dessa 

resposta. O que importa, e isso é uma exigência hermenêutica, é que o constructo final 

(interpretação mitológica, a homilia, a peça jurídica, o argumento filosófico ou o 

constructo musical interpretativo) estabeleça uma coerência interna com a tradição ao 

mesmo tempo em que apresenta a inescapável originalidade que cada nova interpretação 

constitui. A isso Gadamer chama de fusão de horizontes interpretativos e ele reputa esse 

empreendimento como o grande desafio da modernidade (GADAMER, 2007, p. 69 e 

ss.). 

Seria interessante agora analisar uma possibilidade radical, do ponto de vista 

artístico-interpretativo, de fusão desses horizontes. Uma fusão que ocorreu entre 

extremos divergentes no contexto de poéticas interpretativas das mais hegemônicas nas 

práticas interpretativas ligadas ao violão nos séculos XX-XXI. 

2.4.3. Dois estudos de caso: o horizonte comum e superação de incomensurabilidades. 
Uma forma de caracterizar a existência de diferentes modos de compreensão 

interpretativa em sua incomensurabilidade produtiva é contrastar dois duos de violões 

referenciais para as práticas interpretativas do violão de concerto: O duo Abreu e o duo 
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Bream/Williams. Parte do que podemos verdadeiramente compreender como a 

contribuição da hermenêutica para a interpretação, não só da obra de arte em geral, mas 

para a epistemologia da performance, é evidenciado não quando a dirigimos nosso 

questionamento para os objetos de investigação em si (as obras, as interpretações), mas 

para o espaço entre acontecimentos artísticos distintos. 

Ao falarmos de John Williams e Julian Bream, ambos intérpretes estabelecidos 

quando da gravação dos três discos que tornaram seu trabalho disponível para as 

atualidades interpretativas contemporâneas, falamos de poéticas interpretativas 

realmente disparatadas. No entanto, foi possível a ambos uma reunião, o encontro em 

uma linguagem comum, apesar das diferenças radicais até mesmo no tipo de 

instrumentos utilizados, que refletem suas poéticas interpretativas. Williams se tornou 

adepto do violão Smalmann, luthier australiano apresentado nesta texto no item anterior 

como a proposta mais distante do modelo Torres-Hauser, que é precisamente o tipo 

considerado, por Julian Bream, o mais elaborado do ponto de vista artístico. Como 

veremos adiante, a escolha do instrumento é só um reflexo de diferenças ainda maiores 

de concepção musical. No entanto, o resultado foi bastante satisfatório para ambos, de 

acordo com relatos posteriores. A poética interpretativa que possibilitou essa reunião é o 

que chamamos de horizonte interpretativo partilhado, que supera incompatibilidades e 

produz uma terceira possibilidade de constructo interpretativo que não é correspondente 

a nem uma nem outra pré-determinação. Esta poética surgida dialeticamente das 

diferenças entre Bream e Williams é incompatível com aquela estabelecida, por 

exemplo, pelo Duo Abreu, a qual tratamos mais detalhadamente em nosso mestrado. 

Para o duo brasileiro, a linguagem interpretativa surge, primeiro, de uma identidade 

sonora, expressa em uma unidade na dinâmica, no timbre, no ataque das notas e na 

articulação, identidade esta que permite e prepara o caminho da diversidade do discurso 

musical exigindo sutileza nas nuances necessárias para uma interpretação considerada 

convincente37. 

Essa noção de identidade sonora, a partir da qual é construída a diversidade 

necessária à obtenção de um discurso, opõe-se frontalmente ao tipo de exuberância 

sonora do discurso Bream-Williams, em que a diversidade material da sonoridade é um 

ponto de partida tomado em seu potencial positivo. Outro aspecto a ser considerado ao 

                                                           
37 O que seria uma interpretação “convincente”? Este é um ponto a ser aprofundado mais tarde. Nosso 

argumento básico é de que as poéticas são variáveis e incomensuráveis, mas há algo de comum em 

questão na obra de arte sonora, especialmente na obra interpretativa, abrangente o suficiente para ser 

proposto como uma exigência geral: a relação entre unidade e variedade na relação do todo com as partes. 
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falar das diferenças entre os Bream e Williams é a abordagem do tempo. Esta 

consideração exemplificará, mais uma vez, em que consiste abordar uma informação 

hermeneuticamente. 

Em recente palestra proferida no Brasil sobre a contribuição musical de Julian 

Bream, por ocasião de uma homenagem aos seus 80 anos38, o Prof. Dr. Jonathan 

Leathwood levantou a questão da abordagem do tempo musical e sua relação com a 

projeção sonora no violão: “Desse ponto de vista, a abordagem da produção do som não 

é uma questão somente de ter um som forte, mas de um certa abordagem no domínio do 

ritmo”. Esse aspecto aparece como um conselho frequentemente dado a estudantes. 

Leathwood menciona, além da discussão com Bream, uma aluna sua que obteve a bolsa 

Julian Bream, recebendo deste a sugestão: “Procure tocar um pouco mais à frente do 

tempo”. O assunto suscitou um longo e-mail enviado pela aluna a Leathwood, cuja 

resposta ele relatou ser uma demanda complexa. 

Essa ideia parece irrelevante à uma primeira vista, pois um parâmetro (precisão 

rítmica) a princípio não interferiria no outro (volume), se formos treinados a 

compreendê-los e a manipulá-los separadamente. Uma consideração mais detida, no 

entanto, mostra que há interferências da manipulação de um parâmetro do som em 

outros, e essa possibilidade de manipulação da abordagem rítmica é um exemplo no que 

se refere ao papel do ataque da nota na percepção integral do som. O ataque é, conforme 

apontado em pesquisas de física acústica, fundamental para se discernir o timbre do 

instrumento. Solistas de piano, por exemplo, antecipam seus ataques quando tocam com 

orquestra numa proporção em que o ataque do piano cumpre a função de ser o início do 

som do conjunto inteiro. Assim, o pianista faz o timbre do piano participar do envelope 

do som não como uma sobreposição à amplitude da onda resultante da orquestra, mas 

como uma proeminência do ataque, instituindo-o como a primeira onda ouvida das que 

compõem o som total do grupo sinfônico, o seu início exato. Tocar no momento exato e 

fazer o piano soar no instante em que o ataque já se definiu é correr o risco de perder-se 

ou minimizar a participação do instrumento, não restando nada a ele além da sorte de 

disputar a ressonância de seu som, sempre em decaimento, com a sustentação de 

instrumentos de arco e sopros. Na verdade, essa antecipação do ataque precisar ser feita 

o mínimo suficiente para que cumpra a função de isolar o ataque do instrumento em 

                                                           
38 A ocasião em questão foi o IV Festival Leo Brouwer, realizado de 1 a 8 de novembro de 2013, e São 

Paulo. A palestra foi realizada no dia 8 de novembro e ainda está em edição para ser disponibilizada no 

site http://univesptv.cmais.com.br/programas-de-a-z. 
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meio ao ataque difuso do som da orquestra. O resultado dessa antecipação imperceptível 

não pode nunca ser percebido como uma a-sincronia, mas como uma projeção do som 

de modo a dar a percepção de que o piano está soando mais do que a orquestra, 

destacado dela. Isso dá um sentido acústico à ação que Bream elabora, de tocar “antes 

do tempo” como uma estratégia de projeção do som. Mas o que seria um “antes do 

tempo”, no concerto de um instrumento solista?  

Pensemos que, uma vez estabelecido um pulso, estabelece-se uma expectativa 

temporal que incide sobre os eventos sonoros. Antecipar-se a essa expectativa causa 

uma espécie de surpresa, um “susto” que mantem a atenção desperta. O som é melhor 

notado por essa divergência entre a expectativa criada e o evento realizado, embora não 

seja necessariamente mais forte. É claro que não cabe aqui uma instrução sobre o que é 

tocar no tempo ou corrigir uma incompreensão do que seja ritmo ou pulso. Não se trata 

de um ajuste que chega a ser ouvido como uma pressa, ou um descontrole. Estamos 

falando de uma manipulação em nível microperceptivo desse aspecto da interpretação 

(o tratamento do pulso) que não chega a ser ouvido “como tal”, é percebido como um 

caráter, que urge ser adaptado no momento de montar um construto interpretativo em 

conjunto. Bream relata, segundo Leathwood, esta questão do tempo como um problema 

que teve de ser resolvido durante o trabalho com Williams que opta, segundo o 

violonista, por uma abordagem do tempo mais exata, no tempo. 

Jonathan Leathwood adverte que se trata de uma gradação sutil dentro de um 

controle preciso do tempo e esse procedimento chama a atenção para as possibilidades 

interpretativas, mas não desqualifica os diferentes intérpretes. A opção de John 

Williams não é por sacrificar a projeção por uma execução previsível. Inferir isto é um 

erro de caráter hermenêutico, primeiro porque nada neste nível pode ser atribuído à falta 

de capacidade. Segundo, porque um intérprete não pode ser julgado por uma proposta 

interpretativa que não fez. Hermenêutica não é julgar a interpretação, é compreender, a 

partir da proposta, o que estrutura essa interpretação.  

Para afastar essa compreensão inadequada da hermenêutica como juízo, além de 

reforçar o caráter de pensamento sobre o que baseia o juízo, remetemos aos exemplos 

empíricos, dados por Leathwood. Bream é o caso do violonista que se preocupa com a 

antecipação dos ataques, um músico que busca tocar à frente do tempo. Williams, 

precisamente no tempo. Um terceiro violonista citado, Paul Galbraith, seria um 

violonista que procura tocar atrás do tempo, na expressão de Leathwood: “segurando ao 

máximo que pode a tensão da ressonância até o último instante em que ela soaria 
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atrasada”. Um exemplo de uma poética musical que inclui entre os seus procedimentos, 

tocar atrás do tempo como regra geral. Leathwood menciona também que esta 

percepção habita os procedimentos poético-interpretativos em gêneros da música 

popular, no jazz e no rock. Ele cita uma recomendação conhecida (segundo 

Leathwood), do cantor pop James Taylor, à sua banda. Que cada músico tocasse em um 

momento diferente do pulso: um à frente do tempo, outro exatamente no tempo, e outro 

um pouco atrás do tempo, fazendo dessa diversidade um componente importante de sua 

proposta musical. 

Este é parte do que pode ser descrito como a “personalidade” de cada intérprete, 

e nenhum deles pode ser avaliado negativa ou positivamente por essa personalidade. O 

intérprete não esgota a sua tarefa simplesmente ao tocar no tempo correto. A audição 

detida precisa nos fazer identificar essas características e inferir sua validade e 

pertinência. Lembramos também que os efeitos acústicos dessa diferença de abordagem 

do pulso sobre a sonoridade não podem ser verificados em gravações, embora elas 

possam ser notadas como abordagem da pulsação. 

Esse ponto é um dos primeiros que saltam aos ouvidos nas gravações do duo 

Abreu. Preparados para a prática da música de câmara como um exercício de disciplina, 

a ideia poética dos irmãos cariocas se centralizou em construir a partir da unidade, que é 

o único parâmetro seguro e indiscutível sobre o logro de uma interpretação. Pode-se 

questionar se o toque atrás ou adiante do tempo chegou a se configurar como um 

desencontro, mas a sonoridade de um acorde precisamente sincronizado é percebida 

com clareza. Sérgio e Eduardo Abreu trabalhavam com a ideia de sincronizar ambas as 

mãos primeiro, antes de buscar uma sincronia com outro violonista. O resultado é a 

construção não de uma terceira poética interpretativa, mas de um terceiro instrumento, o 

duo de violões, ao invés da interação entre dois instrumentos diferentes. Quanto à 

sincronia, o autor mesmo recebeu essa sugestão para resolver problemas de legato e um 

colega relatou a mesma recomendação para tratar da questão da precisão do ataque em 

duo39. 

Essa discussão sobre a diferença entre os duos Bream/Williams e Abreu pode 

dar uma ideia para o que chamamos de incomensurabilidade. Embora ela seja um 

                                                           
39 Trata-se do violonista João Luís, que tem um celebrado duo com Douglas Lora. São detentores de 

vários prémios e uma importante carreira internacional. O conselho confirmou a experiência do autor, que 

notou que nem sempre ambas as mãos atuam em sincronia e isso em um grau reduzido não chega a 

comprometer a execução. Esse nível de detalhe, no entanto, está longe de ser especulativo, mas é parte do 

reconhecemos nas “grandes” interpretações. 
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obstáculo que precisa ser superado para atingir uma coerência superior, isto é, acima das 

características individuais, prevalece a impossibilidade de, individualmente, estabelecer 

um meio termo.  Nada impede que um músico varie essa abordagem rítmica, tocando 

ora atrás do tempo, ora no tempo ou à frente quando julgue ser isto necessário para sua 

interpretação, nem que escolha abordagens timbrísticas ou mesmo instrumentos 

diversos para seus propósitos interpretativos, mas a escolha individual tem que ser feita. 

O acordo em trabalhos colaborativos é obtido entre processos arraigados no estilo 

particular de cada intérprete e não surge imediatamente, simplesmente a partir de uma 

conscientização de sua necessidade. À coerência da sonoridade soma-se, agora, a 

coerência na abordagem do pulso e do ritmo, cuja incomensurabilidade pode ser 

corrigida ou usada a favor da interpretação. Inferimos que a exuberância sonora 

característica do duo Bream-Williams seja reflexo dessa incomensurabilidade tanto na 

sonoridade quanto no tratamento do pulso. Estes fatores explicam a diferença que 

ouvimos entre os duos amadurecidos através dos anos, como os Irmãos Abreu, Irmãos 

Assad ou as pianistas irmãs Katia e Marielle Labeque, daqueles que somam o 

amadurecimento individual rumo a uma colaboração ocasional, como o duo Bream-

Williams ou o duo Nelson Freire-Martha Argerich. Apesar dessa diferença que aponta 

uma unidade sonora, exuberância de variedade timbrística e virtuosismo também são 

palavras adequadas para se referir ao Duo Abreu. A diferença de grau aqui se torna 

qualitativa e só pode ser localizada na vivência artística, ou seja, passando pela 

experiência da audição em uma determinada cultura de escuta. 

Partidarismos exclusivos são possíveis, como também o são os construtos 

híbridos de poéticas aparentemente díspares. O fato de algo poder dialogar não 

significa, entretanto, que a particularidade deste constructo foi eliminada. Ao contrário, 

a própria solidez que caracteriza o constructo artístico é que permite que ele se preste ao 

diálogo, isto é, permaneça inteiro em sua identidade e unidade, ao mesmo tempo em que 

é transformado diante de uma troca. Muitas vezes as poéticas interpretativas são 

incomensuráveis, isto é, irredutíveis umas em relação a outras. A junção de duas 

poéticas diferentes pressupõe a criação resultante de uma terceira, na qual as duas 

anteriores se relacionem dialeticamente. O fracasso ou sucesso dessas tentativas de 

conciliação são parte do movimento de busca por uma linguagem comum, nos casos em 

que o encontro entre os artistas é motivado por razões de fato, artísticas.  

A hermenêutica trata não só de compreensão, de ouvir a mensagem e a intenção 

daquele que discursa, como também da discussão que tem como alvo transmissão da 
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mensagem através da técnica mais apropriada. Gadamer fala de “capacidade” que o 

exercício hermenêutico requer, o que nos leva a falar em técnica com um sentido mais 

geral, mais ou menos adequada à transmissão da mensagem representada pela peça. No 

diálogo em que consiste a compreensão é que se decidem as formas de configuração das 

questões de identidade e diferença em torno das quais o jogo da arte acontece. Nesse 

sentido, os discursos em torno da hermenêutica e, especialmente, da hermenêutica da 

obra de arte, são familiares aos intérpretes que também buscam, na atividade 

interpretativa, essa linguagem comum. 

Compreender a contribuição da hermenêutica filosófica é compreender em 

profundidade o cerne da atividade interpretativa que busca um horizonte de diálogo 

entre incomensurabilidades, como o são, por exemplo, qualquer binômio que se queira 

como plano de trabalho em questão de práticas interpretativas. Listamos aqui alguns que 

podem se referir à uma aplicação direta de procedimentos interpretativos, como também 

a uma crítica e revisão imanente dos processos interpretativos: 

- Texto x obra – a partitura nunca coincide com a obra sonora, ela é uma 

interpretação do fenômeno musical que partilha um horizonte comum com o leitor. 

Portanto, a partitura é sempre aberta à reconsideração tanto quanto qualquer outro 

parâmetro interpretativo que requisite uma atualização; 

- Compositor x intérprete – nem nos casos em que o intérprete é o próprio 

compositor os procedimentos de discussão da validade do discurso interpretativo são 

dispensáveis, ou não seria possível a um compositor ser mau intérprete de si mesmo. No 

entanto, isto acontece. Esse é um dos argumentos mais fortes contra a autoridade da 

interpretação do compositor, considerada de maneira absoluta; 

- Tradição interpretativa x releitura informada historiograficamente – as 

muitas diferenças entre as tradições orais e as leituras que levam em conta informações 

sobre instrumentos utilizados, termos, notação, etc. pressupõem um aprendizado, um 

novo processo de aprender a soletrar. Algumas vezes a adaptação da técnica é mínima e 

se resume a mudança de instrumento, como no caso do alaúde de Julian Bream, muito 

mais próximo do violão moderno em tensão de cordas e estrutura interna, objetivando 

minimizar a adaptação técnica. Outras implica em uma mudança radical para uma 

impossibilidade de retorno, como no caso do alaudista Hopkinson Smith, que começou 

a vida como violonista. Não há comensurabilidade entre esses dois instrumentos, 

quando se segue a poética interpretativa de Bream para o violão e Smith para o alaúde, a 

leitura informada historiograficamente pressupõe uma escolha definitiva que, no 
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entanto, permanece sempre aberta para uma nova leitura que interferirá nos diferentes 

construtos interpretativos que conseguirem alcançar uma participação; 

- Pré-conceito como estrutura básica das possibilidades interpretativas x 

atualização dos esquemas operativos formadores do estilo e da referência – onde 

reside o caráter irrepetível da obra de arte musical: cada nova apresentação requisita 

uma revisão, tanto mais profunda quanto mais a atividade do performer inclua alguma 

forma de pesquisa, inclusive a pesquisa puramente tecnicista (dedilhados, 

procedimentos que facilitem o dificultem a execução, mas que reverberam na tarefa de 

apresentar a obra de maneiras cada vez melhores), que zera os padrões estabelecidos e 

reintegra a experiência em um novo constructo interpretativo. Essa possibilidade é 

operante na postura hermenêutica, que duvida dos fundamentos sobre os quais repousa 

o estabelecido. 

Tratamos, nesses quatro binômios, de elementos incomensuráveis entre si, nos 

quais a necessidade de estabelecer um horizonte comum é requisito para o diálogo que 

todo o constructo interpretativo é. Para que se estabeleça, ele exige um processo que 

passa pela compreensão e pelo entendimento dos fundamentos, mas como estes 

poderiam ser contestados senão pela presença de incomensurabilidades, ou seja, de 

fenômenos que exigem uma compreensão para além das possibilidades atuais de 

entendimento, para além da estrutura interpretativa presente? Incomensurabilidade 

interpretativa não se refere somente aos intérpretes envolvidos em uma interpretação 

conjunta, mas entre elementos interpretativos no interior de um mesmo constructo 

hermenêutico. Isso faz de cada opção de procedimento para atingir uma interpretação 

um caminho único que busca por uma correspondência, que é o horizonte interpretativo 

de que fala Gadamer, ao qual sempre buscamos uma inclusão. A sistematização do 

processo que estabelece esse horizonte comum é objeto de pesquisa da hermenêutica 

musical. Somos então hermeneutas quando inquirimos e apresentamos os fundamentos 

históricos e poéticos estruturantes de nossas interpretações, procurando estabelecer sua 

validade. O que está em julgamento, do ponto de vista do intérprete, é nossa capacidade 

interpretativa e não a interpretação em si. 
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CAPÍTULO 3. A PARTICULARIDADE DO PENSAMENTO HERMENÊUTICO NA ABORDAGEM 

SOCIAL DA EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA 

É tarefa da hermenêutica esclarecer o milagre da compreensão, que não é 

uma comunicação misteriosa entre as almas, mas participação num sentido 

comum. 

 

Gadamer, A origem da obra de arte, 73. 

 

Gadamer considera a experiência da arte um episódio da compreensão que 

impõe uma forma própria de verdade, ou seja, de mediação do conhecimento. Isso, 

segundo o autor de Verdade e Método, chama a atenção para os limites do projeto de 

conhecimento movido pelo método e pelo modo próprio de pesquisa estabelecido nas 

ciências naturais. Nas artes esses conceitos se relacionam com as noções do humanismo 

que foram, conforme relata Gadamer, contestadas ou abandonadas pelo Iluminismo, a 

saber: a tradição, o pré-conceito, o juízo e o gosto como formação. Esses conceitos 

estabelecem indicações da formação da consciência, significando, cada uma a seu 

modo, coisas muito diferentes do que o pensamento iluminista relaciona à definições de 

“verdade” ou “conhecimento”.  

O pensamento iluminista trata essas categorias desvinculadas de seus contextos 

específicos, validando a pretensão de universalidade na intersecção da política na 

cultura, isto é, de conhecimento como ato social. O caráter universal do conhecimento 

passa a ser o caráter universal da dominação social e cultural. Uma noção de 

conhecimento com esses fins atinge o conhecimento em questão na arte, mas não a 

impede de apresentar um fundamento diferente daquele que a relega à fruição estética 

sob a tutela da ciência. Isso se dá porque a experiência da arte atua nas categorias dos 

processos de compreensão tais como estão formulados na investigação hermenêutica de 

Gadamer, pois entendem a arte como diálogo com a formação e esta como processo 

dialógico na linguagem. Não é essa ou aquela cultura específica que corresponde à 

forma adulterada do uso instrumental da arte para propósitos políticos, é a subtração, no 

território da arte, da sua dimensão hermenêutica, da qual a consciência estética e 

pseudo-cientificista aplicada à arte é um capítulo específico. 
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3.1. A dimensão social da diferença entre a compreensão cientificista e a 
hermenêutica.  

Reconhecemos a absorção do modo de conhecimento em questão da obra de arte 

pelo paradigma cientificista do iluminismo quando, por exemplo, nos confrontamos 

com o argumento oficial a favor do ensino de música nas escolas. Obtemos, por 

pesquisas científicas, a comprovação de sua utilidade no aprendizado da matemática e 

da linguagem. Como duas categorias tão distintas podem ser beneficiadas pelo ensino 

de uma terceira, e o porquê da facilidade em calcular ser aceito sem reservas como uma 

justificativa para o investimento em formação musical é algo ainda algo obscuro. Aqui, 

no âmbito filosófico iluminista, arte não é conhecimento válido como tal, é ferramenta 

de acesso ao “verdadeiro” conhecimento (das ciências exatas), recreação e válvula de 

escape. Ignora-se a função e o valor do saber como um todo ao restringir o ser humano a 

uma máquina que precisa da arte como uma espécie de ventilação, a arejar o sistema 

para operações “realmente úteis”. Por que o conhecimento, como categoria, se dividiu 

dessa forma? A resposta exige uma apreciação sócio-histórica das implicações do 

método científico como garantia de validade, oposta ao processo de compreensão de um 

objeto como abertura dos fundamentos que possibilitam que ela ocorra. A essa abertura, 

mesmo Thomas Kuhn, um filósofo que se move longe da esfera de trabalho de 

Gadamer, chama de “interpretação hermenêutica”40. 

A arte tem se prestado muito bem como ferramenta de exclusão de recursos de 

interação social reservados para parcelas mínimas da sociedade. Historicamente ela tem 

servido como marca ou distintivo social. A possibilidade de dissociar conhecimento 

artístico do poder econômico atesta esta possibilidade da arte como status, esta 

possibilidade de ela “servir” como símbolo. Os programas sociais de ensino de música 

guiados pelo determinismo social dão essa justificativa, como se a arte pudesse “salvar” 

                                                           
40 Uma coincidência sintomática, vinda de Kuhn, que declarou não ter familiaridade com essa filosofia 

feita na Europa em torno da fenomenologia, de Heidegger e Gadamer, chamada de Filosofia Continental, 

distinta daquela desenvolvida pelos pragmatistas ingleses e norte-americanos. No fim da vida, Kuhn 

elaborou a ideia de que mesmo as ciências naturais tem um fundamento hermenêutico e, por isso mesmo, 

defendeu que deveria ser dado mais atenção “às internalidades da ciência” (KUHN, 2003, p. 386). Longe 

de isso constituir uma contradição com a interdisciplinaridade pós-modernista, para ele, o conhecimento 

construído fora de um vocabulário comum (conceito muito parecido ao que Gadamer chama de 

“horizonte de diálogo”) pode “apenas causar distorções” e esta é uma reação contra a pretensão 

universalista implícita no tipo de conhecimento em questão no Iluminismo. Isso não indica que seja 

impossível “com suficiente paciência e esforço, descobrir as categorias de outra cultura, mas indica, sim, 

que é necessária uma descoberta e que a interpretação hermenêutica – quer pelo antropólogo, quer pelo 

historiador – é o que promove tal descoberta” (KUHN, 2003, p. 270). Para Kuhn, a hermenêutica não só 

valida o conhecimento nas ciências humanas e nas artes. Ela força mesmo as ciências naturais à revisão 

de sua auto-compreensão como dogma dos dados e da interpretação auto-imposta. 
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os jovens de uma pré-concebida situação de marginalização produzida pelo próprio 

sistema econômico. São programas que mantêm o cidadão tutelado pela hierarquia 

sectária do acesso ao aprendizado que atende à demanda da fruição estética de uma arte 

pretensamente universal. Interrogando essa pré-concepção, uma concepção 

hermenêutica da educação abre espaço para a crítica dos próprios fundamentos 

interpretativos, o que no caso significa, os fundamentos que validam essa relação entre 

salvacionismo moral e política cultural. A arte, como experiência, se distingue da forma 

da arte como estética. Ela exige essa indagação como parte de sua configuração 

enquanto jogo, pois reabilita a importância da tradição, colocando-a sempre em questão. 

No entanto, para uma cultura em que pré-conceito e tradição são categorias tomadas em 

sentido desvantajoso, a tradição também não pode ser debatida. Uma vez imposta, ela 

pode apenas ser acatada ou descartada. Se a tradição, como conhecimento válido, é o 

conjunto de valores construídos coletivamente por uma comunidade estrita, e a 

formação – que é caminho para a autonomia em relação à autoridade da tradição – é 

onerosa, o pré-conceito, que é exatamente a base sobre a qual elabora-se a tradição, 

passa a ser visto de antemão como desvantagem. Deixa então de ser trabalhado na 

formação e torna-se algo a ser evitado. Afinal, é desconfortável e custoso considerar a 

tradição em sua perspectiva complexa, como algo a ser aprendido e recriado ao mesmo 

tempo. Ao contrário, o método indutivo assegura a persuasão do processo repetível e 

demonstrável de construção de certos tipos de conhecimento. Mas não há método capaz 

de avaliar em números o envolvimento na obra de arte como uma capacidade 

interpretativa. O sucesso de um método massificado de ensino de arte depende da 

falácia de que uma formação artística alienada da produção e da crítica dos fundamentos 

de sua avaliação – ou seja, uma formação técnica – poderia oferecer, de fato, uma 

experiência artística autêntica. 

Na relação entre a tradição, os pré-conceitos e a formação cientificista, a 

educação básica não poderia ser para todos, mas para cada um. Cada grupo social, cada 

pessoa, cada ser histórico tem sua própria forma de existir em contato com essa 

categoria de conhecimento chamada de compreensão e isso não pode ser discutido num 

espaço em que tradição e pré-conceito são deixados para trás. O argumento é servir a 

todos, ampliar o alcance das belas artes de modo universal. No entanto, os artistas ainda 

são formados segundo uma categoria chamada “talento”: não levando em conta as 

posições, visões e concepções prévias como um estar disposto para a arte, a formação 

tecnicista choca-se com a tradição de um mundo no qual o sujeito se encontra de 
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antemão lançado. A ideologia do talento prescinde da compreensão dessa tradição 

previamente dada, valendo-se do sistema de privilégio nutrido pela ideologia da estética 

do gênio. Esse é o desafio do choque da tradição com a formação no estabelecimento da 

música como linguagem e prática comum41. A tradição teria então de ser “para poucos” 

porque o custo da formação humanística e artística não foi bancado em sua totalidade 

pelo projeto político iluminista. Essa opção política e econômica se encontra com a 

falácia do senso comum segundo a qual é a arte que escolhe o artista, uma mitologia que 

surpreende ser vista em uma era cientificista. Essa seleção de pré-conceitos, que visa 

desabilitar a autoridade como obediência cega e o pré-conceito como desvantagem a 

priori, aponta para o mito inerente à própria razão iluminista. Entretanto, para a tarefa 

hermenêutica não há contorno, o círculo da compreensão tem que ser percorrido. 

A era da ciência como fundamento irrenunciável para a vida social é a era 

moderna, com a passagem ideológica e filosófica do humanismo para o iluminismo. A 

ciência não só se envolveu nesse processo, como serviu de estrutura de justificação, pois 

estabeleceu-se ao mesmo tempo da decadência da formação humanística, prescindindo 

do processo que ensina (e exige enquanto ensina) a discussão das interpretações e de 

seus fundamentos. Estas operações hermenêuticas foram sendo substituídas pelas 

demonstrações científicas. No entanto, é incontornável que também o cientista, mesmo 

seguindo o método racionalista mais característico, tenha sido já trespassado pelos 

conceitos hermenêuticos apontados acima. Isso quer dizer que o cientista, apesar do 

método dedutivo pretender-se imparcial, teve uma formação, é parte de uma tradição e 

tem seus próprios pré-conceitos e pré-concepções a serem desvelados e elaborados42. O 

caso aqui é tentar evitar essa pretensão de imparcialidade dos métodos quando aplicados 

à experiência da arte. O quanto interferem na formação de um intérprete as suas 

referências prévias? E, no entanto, essas referências jamais podem ser consideradas nem 

pessoais nem imparciais. Elas são históricas e, como tais, impõem um horizonte de 

compreensão sempre posto sob questão, quando iniciamos o processo de construção de 

uma nova performance. 

                                                           
41 A expressão “Educação do talento”, cunhada por Shnischi Suzuki coloca o problema sob outra 

perspectiva. O talento é, na verdade, realização de condições de aprendizado a partir do mesmo contexto 

em que a língua materna é aprendida (ILARI, 2013, p. 188). Isso aproxima o aprendizado da música ao 

âmbito de pensamento da pesquisa hermenêutica em que interpretar é aprendizado da linguagem no 

contexto pré-conceitual em que se aprende a ver o mundo previamente dado, e nele interagir. 
42 Quando esta elaboração acontece e exige uma readequação do método, temos as chamadas revoluções 

científicas. Mais uma vez, Thomas Kuhn é o pesquisador que estabeleceu a fundamentação mais 

abrangente e radical desse conceito, operando uma análise historiográfico-filosófica do percurso das 

mudanças de paradigma científico, principalmente na física (KUHN, 2003, pp. 115 e ss.). 
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Compreende-se porque essas categorias podem não ser levadas em conta na 

prática cotidiana da pesquisa científica. O que não se compreende é que elas deixem de 

ser levadas em conta em toda e qualquer mediação de conhecimento, particularmente na 

arte. Embora a racionalidade de pretensão universalista tenha servido para um 

argumento de democratização, para a tradição iluminista impôs-se a necessidade de 

filtrar a contingência hermenêutica em prol do esclarecimento e do consenso pela via da 

autoridade fundada no conhecimento de matriz científica, isto é, no conhecimento 

regido pelo método científico. O enorme esforço de responsabilidade em jogo na 

interpretação não mais se impõe, mas é imposto de modo que a compreensão 

racionalista se apresenta como o argumento forçosamente verdadeiro, garantido pela 

demonstração dos fenômenos que confirmem esta ou aquela interpretação dos dados. Se 

os dados disponíveis são ou não suficientes para confirmar ou contestar as teorias, esta 

passou a ser a única questão que se impõe para a tradição iluminista. Não está mais em 

questão o papel da formação, da tradição e dos pré-conceitos no reconhecimento dos 

objetos e seus usos, na construção do conhecimento e na formulação das teorias, mesmo 

que esses conceitos continuem exercendo papel crucial na própria possibilidade do 

consenso científico.  

O equivalente disto na performance é a pretensão de que os conhecimentos da 

musicologia histórica ou analítica serão simplesmente integrados à tarefa da 

interpretação musical sem o trabalho intermediário que exige a revisão da posição, visão 

e concepção prévias. Esse trabalho pode atingir extraordinários níveis de complexidade, 

não só porque essa é a essência do processo interpretativo ou porque trata-se do 

enfrentamento com a tradição, mas também porque as pré-concepções dos intérpretes 

são conceitos que modelam estruturas a nível psico-neuro-motor. A performance é uma 

disciplina onde o conhecimento do tipo humanista, embasado pela metodologia 

histórico-sociológica necessita de uma operacionalidade própria para se estabelecer. 

Questionar o modo de operação com o qual tais conceitos dirigem a performance 

em cada empreitada de conhecimento, identificados ao percorrermos, sempre uma vez 

mais, o círculo da interpretação, corresponde a uma descrição pertinente à atividade 

musical interpretativa daquilo que tem sido entendido pela crítica gadameriana como a 

tarefa da hermenêutica. Isso porque ela acontece ao perpassarmos a nossa própria 

formação, recompondo aquilo que foi fixado ou decomposto pela obra do conhecimento 

anterior: a montagem da estrutura cognitiva. Trata-se de uma operação sempre 

novamente posta em movimento, revisando, reconfigurando, re-elaborando a nossa 
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tékne a cada nova situação. A performance trata de um saber profundamente afetado 

pela descrição que Gadamer apresenta como “o saber prático”, a phrohairesis: a 

capacidade de adaptar o saber técnico à tarefa de adaptação que cada nova situação de 

aplicação desse saber exige. Uma nova sala, um novo momento interpretativo, uma 

descoberta ou reconsideração a ser levada em conta na interpretação, são procedimentos 

conhecidos por todos os músicos, que descrevem bem essa categoria do saber que se 

adapta e, por isso, imbrica prática e teoria. 

3.1.1. A phrohairesis, o saber prático como ferramenta do círculo hermenêutico. 
A phrohairesis,é uma virtude descrita por Aristóteles no livro Ética a Nicômano 

que adquire considerável importância na filosofia prática que Gadamer expõe no 

terceiro volume e ao longo da coletânea Hermenêutica em Retrospectiva. Trata-se da 

adaptação do saber, pelas bases, que cada nova situação exige para uma adequação 

pertinente do conhecimento em questão. Refere-se às artes do legislador e do artesão, e 

aqui há uma indicação de que a phrohairesis se dirija também à concepção moderna de 

arte. Tal adaptação exprime o gesto da consciência hermeneuticamente formada e se 

funda no retorno constante ao primeiro momento da compreensão, que é repetido 

quando esse saber precisa ser exercido. Isso é o que identifica a phrohairesis com o 

processo hermenêutico do círculo da interpretação.  

Hermenêutica, temperada pela phrohairesis não é, assim, aplicar uma técnica de 

interpretação, é percorrer o círculo interpretativo, do primeiro encontro com o fenômeno 

interpretativo à base da conclusão final. A decisão prática exige, a cada momento, uma 

compreensão e uma correta aplicação de saberes43. O sujeito não pode, de uma 

perspectiva hermenêutica, permanecer conformado na aplicação técnica de suas 

habilidades interpretativas. Uma interpretação assim não é interpretação nenhuma. Por 

isso a Prhohairesis se torna a virtude que distingue a abordagem hermenêutica da 

interpretação. Ela não é somente um saber prático, é um saber que se realiza adaptando 

o próprio conhecer em virtude das correções que a interpretação de um objeto, texto ou 

obra, impõem. 

                                                           
43 Mais uma vez, o uso da palavra revela seu significado através de uma aparente contradição: “Saber” é 

teoria, “prático” é ação. Para o senso comum, não há saber-prático, há um saber e há um fazer. A 

dimensão hermenêutica está na ligação entre saber e fazer que é chamada de virtude da phrohairesis. 

Porque o fazer, estabelecendo-se a partir de um saber, exige revisão de si pelas novidades e condições 

externas diante das quais o saber-fazer se colocam a cada situação que exige do conhecimento e da ação, 

uma nova posição. Phrohairesis é uma virtude hermenêutica nessa ligação que estabelece entre saber e 

fazer, entre teoria e prática, entre o conhecimento e a abertura para o prático que o coloca como ente em 

constante questionamento. 
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A confusão do círculo hermenêutico e da exigência de adaptação da virtude da 

phrohairesis, do saber prático, com a tautologia é uma formulação que não encontra eco 

nas Ciências Humanas. Gadamer no início do texto de Verdade e Método, comentando 

o papel de Helmhotz no desenvolvimento delas em meados dos anos 1850, argumenta 

que qualquer conceito filosófico transformado em prática social existe sob um risco de 

se tornar, em algum momento, uma falácia ideológica ao invés de chave para a 

democratização dos benefícios da civilização e da cultura. Basta que deixemos de visitar 

o seu fundamento a cada nova aplicação. No caso das artes, é virtualmente impossível 

apresentar conceitos e conteúdos convincentes sem que haja uma ligação profunda com 

o tipo de reconhecimento (individual e social) em jogo na descrição da phrohairesis, a 

adaptação do saber prático. É nesse jogo que se pode estabelecer algum equilíbrio entre 

o que é descartado e o que é acatado, “contemplado no processo” de elaboração do 

constructo artístico44. Isso equivale a dizer que a arte só pode ser julgada como tal 

dentro de um contexto em que opera um saber manipular e adaptar o próprio 

conhecimento, na discussão da técnica e do valor relativo dos elementos que entram em 

uso no constructo, nas relações de conteúdo na macro forma, na eleição de prioridades 

nos aspectos das obras, na revisitação do repertório e na possibilidade de manipular esse 

repertório através das várias possibilidades interpretativas e da adaptação dos 

procedimentos interpretativos que essa revisitação possibilita. Essa formulação do que 

está em jogo no aprendizado de uma arte vale como uma definição clara para o que 

caracteriza a interpretação hermenêutica. 

O aprendizado autêntico da arte presume, conscientemente ou não, uma 

aplicação hermenêutica do conceito de phrohairesis, no qual o conceito de autoridade 

no ensino é completamente alterado. A interpretação musical não é, de nenhuma forma, 

um processo de aplicação de regras, já que o objeto artístico não é repetível (capítulo 1), 

seja ele uma performance ou uma composição. Ela exige a constante adaptação do saber 

no qual a phrohairesis atua desde muito cedo no aprendizado gramatical da linguagem. 

O desenvolvimento do saber prático determina a validade dos elementos interpretativos 

a cada obra, e a autoridade daquele por quem a tradição de validade desses elementos 

chega ao aprendiz. 

                                                           
44 SOUZA, Jesser de. Entrevista constante no DVD Shi-zen, 7 Cuias, produção do LUME, Grupo de 

Pesquisa Teatral da UNICAMP, 2012. 
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3.2. O problema da autoridade como reconhecimento 

Em torno dessa problemática de validação entre o que é acatado ou contemplado 

é que gira o problema da autoridade, que tem, talvez, mais importância no aprendizado 

das artes do que nas próprias ciências humanas.  

Gadamer discute esse problema nas páginas 416 em diante de Verdade e 

Método. Para ele é através da formação como processo que se pode chegar a reconhecer 

a possibilidade de haver uma autoridade. Ou seja, não há premissa a priori no mundo 

dos objetos passíveis de interpretação. Isso ocorre na teoria estética, que é a versão 

científica da investigação em torno da arte (a ciência do sensível e do belo). Fora da 

influencia desse corpus teórico, no caminho da produção da obra de arte, a tradição 

interpretativa é ocupada por um reconhecimento da autoridade enquanto um espaço 

central entre docente e discente. A autoridade do conhecimento é sujeitada à razão 

partilhada. Não se trata de dogma, que aqui se torna simplesmente uma ferramenta de 

controle do processo. Mesmo o objetivo inicial dos filósofos iluministas era o de 

submeter toda a autoridade à razão, e não de separar sempre autoridade da razão como 

se onde houvesse uma não pudesse haver a outra (GADAMER, 2008, p. 417). A falsa 

autoridade só pode ser reconhecida se ela puder ser confrontada no interior do processo 

do conhecimento. Por isso ela nunca pode ser descartada de antemão, ou seja, o 

preconceito contra a autoridade tem um fundamento hermeneuticamente falso. 

Nesse processo, Gadamer fala de dois tipos de pré-conceitos, formulados por 

Walch (IDEM, IBDEM). Um relacionado à precipitação que afasta imediatamente toda 

a autoridade e vale-se disso para buscar o novo como algo que tem valor em si. Aqui é 

vigente o pré-conceito de que a autoridade é sempre antiga e, por isso não tem validade 

atual. O outro tipo de pré-conceito é por autoridade, que acata antes do escrutínio 

racional. Na arte é necessário um conteúdo desenvolvido através da formação e da 

construção do gosto e do senso comum, portanto não é afastando os preconceitos que se 

foge da arbitrariedade autoritária, é conhecendo-os e tipificando-os.45 São através deles 

                                                           

45 GADAMER, 2008. Aqui, Gadamer trata da questão de o gosto ter sido rebaixado à categoria da 

subjetividade, inoperante para questões de conhecimento, ao invés de potencializado em sua capacidade 

de criar contextos de linguagem, capacidade que Heidegger e Gadamer procuram reabilitar (p. 91): “O 

que Kant de sua parte, através da crítica do juízo estético, legitimou e queria legitimar, era a 

universalidade subjetiva do gosto estético, na qual não se encontra mais nenhum conhecimento do objeto, 

e, no âmbito das belas artes’, a superioridade do gênio sobre toda a estética da regra (...). A justificação 

transcendental do juízo estético alicerça a autonomia da consciência estética, da qual viria a derivar-se 

também a autonomia da consciência histórica. A subjetivação radical, que inclui a formulação estética de 

Kant, marcou verdadeiramente uma época. Ao desacreditar qualquer outro conhecimento teórico que não 
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que acontece um diálogo entre mestres e discípulos, e é nesse contexto que a autoridade 

pode ser reconhecida.  

Para uma interpretação hermenêutica da construção do conhecimento, não só 

admite-se, mas busca-se por uma superação. Espera-se, dos alunos e sucessores, novas 

formulações autênticas, ainda que derivadas, contingentes e deferentes aos patamares 

estabelecidos pelas escolas de interpretação. Isso é reconhecido nas escolas 

interpretativas, onde se reconhece, na diversidade de intérpretes, a unidade e a 

identidade expressa em fatores técnico-musicais como sonoridade, abordagem agógica, 

pensamento fraseológico, e a possibilidade de abordagem estruturalista da obra ou da 

interpretação subjetiva (OLIVEIRA, 1998, pp. 72 e ss.46). Na ciência, entretanto, o 

conceito de incomensurabilidade de paradigmas está mais próximo, do tipo de 

afastamento com que o pré-conceito contra a autoridade cala a tradição. Para a 

performance hermeneuticamente considerada, ao contrário, os tratados antigos de 

música não tem sua autoridade afastada por serem antigos, antes, sempre tentamos ouvir 

uma vez mais o que eles tem a nos dizer, não importando o quanto um tratado, por 

exemplo, de Quantz, esteja distanciado das questões necessárias ao dia-a-dia de um 

violonista contemporâneo. Mas pouco importaria para a pesquisa científica atual, as 

numerosas exposições acerca do flogisto47, por exemplo. Uma nova disciplina teria que 

abrigar esse interesse, a historiografia da ciência, que escapa da prática científica, é uma 

disciplina da história. Essa discussão não vale para a música, onde o afastamento da 

tradição e da autoridade do que é antigo sempre traz de volta o problema da discussão 

sobre a base da autoridade. 

                                                                                                                                                                          
fosse o da ciência da natureza, forçou a auto-determinação das ciências do espírito a apoiar-se na doutrina 

de método das ciências da natureza. Mas ao mesmo tempo facilitou-lhes esse apoio, ao colocar à sua 

disposição, como um dispositivo secundário, o “momento artístico”, o “sentimento” e a “empatia”. A 

característica das ciências do espírito em Helmholtz, de que nos ocupamos acima (p. 11 do original) é, 

nos dois sentidos, um bom exemplo da atuação de Kant” E, mais adiante, na p. 94: “Mas o preço que ele 

paga, por essa justificação da crítica no terreno do gosto, reside em que nega ao gosto qualquer 

significado cognoscitivo” (grifo do autor). Ou seja, a universalidade do gosto estético não é 

universalidade do conhecimento partilhado, mas de uma subjetividade tão operante diante do discurso da 

arte quanto inútil para constituição de um horizonte comum da arte como conhecimento. 
46 Oliveira faz aqui, depois de uma breve tipologia da interpretação musical uma crítica da interpretação 

denotativo-pessoal, preterida pela conotativa, que equivale em linhas gerais a preferência de Stravinsky 

pelo conceito de execução em detrimento da interpretação, que discutiremos no capítulo seguinte. 

Oliveira defende, no entanto, o aprendizado da escola interpretativa no modo da formação humanística e 

do aprendizado dogmático da tradição, para que a esperada passagem para a independência interpretativa 

aconteça valendo-se escola interpretativa como um refúgio da arbitrariedade que origina as interpretações 

denotativo-pessoais. 
47 Substância tida, nos séculos XVI a XIX, como causa da combustão, cuja variação em quantidade nos 

diversos materiais explica a diferença de intensidade da queima em cada um deles. É uma teoria que só 

pôde ser abandonada quando experimentos revelaram que a causa da combustão é o oxigênio. Pode ter 

valor na pesquisa em história da ciência, mas não sobre a atividade normal da ciência contemporânea. 
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Um conceito de formação de matriz iluminista trata dessas relações em termos 

implícitos, longe do alcance da discussão consciente. O resultado é a ruptura ou a 

conservação, ambas radicais, da tradição. Mas a concomitância da conservação e da 

renovação da tradição não é uma estratégia, é uma estrutura fundamental e inescapável 

do Ser, e isso independe de sermos ou não conscientes a respeito do que está sendo 

conservado e do que está sendo mantido. Em qualquer caso, está em jogo uma 

consciência manipulada, que esconde o interesse por deixar fora do processo de 

conhecimento os critérios da formação e o jogo com a tradição. Aprende-se “como se 

faz”, mas o questionamento hermenêutico que deveria incluir no jogo da arte o 

“porquê”, não como um tópico de conteúdo, mas como um modo de pensar a criação o 

constructo, é deixado de lado. A história da interpretação da Paixão Segundo São 

Mateus, de J. S. Bach aparece aqui como um caso exemplar. A historiografia da 

interpretação desta obra foi amplamente definida no início do século XX, de 

Mengelberg nos anos 30, com a Orquestra do Concertgebow de Amsterdã a Karl 

Richter nos anos 60, com a orquestra Bach, de Munique. A tradição em torno dessa 

referência interpretação se constituiu nos parâmetros da música sinfônica do 

romantismo tardio e foi consolidada através do diálogo interpretativo com Whillelm 

Furtwangler e Herbert Von Karajan. Nos anos 50 surge o movimento de Música Antiga 

Historicamente Informada, com Nikolaus Harnoncourt e Gustav Leonhardt, que 

renegou totalmente essa tradição para propor outra, apoiada em especulações e 

experimentações em torno de informações historiográficas. O objetivo era restaurar uma 

prática musical dos anos 1700, retomando a obra através de parâmetros completamente 

diferentes. Atualmente o processo parece ser o de buscar um consenso, obtido tanto 

através da atuação de instrumentista da música antiga na cena musical contemporânea 

quanto do interesse dos músicos de instrumentos modernos em informações e práticas 

antigas. A tradição, na arte, se move no tempo e encontra suas filiações. O gesto do 

intérprete é, basicamente, modelar essas tradições, discutindo o modo como ele as 

confirmará ou refutará. Esse debate, em torno da tradição, é tipicamente hermenêutica. 

A consciência hermeneuticamente formada opera com ferramentas que 

permitem discutir essas relações explicitamente, através da própria apresentação de seus 

objetos. Estabelecidos esses conceitos, o que poderíamos chamar agora de “ferramentas 
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hermenêuticas”, aplicadas à interpretação musical, para que então pudéssemos definir 

uma hermenêutica musical em termos de operações? 48  

3. 3. A peculiaridade das ferramentas conceituais da interpretação e do círculo 
hermenêutico. 

Sendo a hermenêutica uma consciência formada, o que chamamos de 

ferramentas na verdade são conceitos operantes, o que os afasta de um tipo de aplicação 

tecnológica. Essa noção, mesmo aplicada a conceitos, reduz a dimensão interpretativa e 

nos joga para a dimensão operativa direta, que estamos tentando evitar no contexto da 

interpretação. A oposição pode ser expressa como: interpretação enquanto uma 

operação técnica x formalização do constructo (a performance) enquanto uma vivência. 

Vistas dessa maneira, as ferramentas correspondem aos conceitos abaixo, 

entendidos como maneiras de pensar e manter no horizonte temático as ideias de: a. Pré-

compreensão (visão, posição e concepção prévias do objeto); b. Tradição – história da 

formação explícita entre o social (historicidade) e o individual (postura do sujeito 

cognoscente manifesta no constructo) e c. Formação – história da formação implícita. 

Uma vez explicitadas, essas ferramentas conceituais conduzem os processos de: 

a. redução (suspensão de juízos prévios); b. crítica histórica e revisão histórico-

conceitual e c. revisão do constructo visando uma nova operacionalidade a cada 

performance. 

Ou seja, as ferramentas da hermenêutica operam através das diversas 

capacidades de leitura gramatical (conhecimento do código musical, técnica e domínio 

de um instrumento, que deve se desenvolver em termos tecnicamente “corretos”). 

Corresponde à leitura de um texto, a capacidade do intérprete alfabetizado de impor a si 

mesmo um texto através da leitura. A própria realização dessa leitura já expõe a pré-

compreensão na qual o intérprete está implicado. Porque uma linguagem não é um 

sistema de códigos, é um referencial de entendimento. É assim que se entendem, não as 

palavras, mas seu uso. A tradição é estabelecida concomitante com o aprendizado da 

linguagem que a corporifica. Aprender uma linguagem, então, é manter operantes 

determinados pré-conceitos, pré-compreensões ou conceitos prévios. Ao mesmo tempo 

em que uma tradição se aprende, os pré-conceitos se estabelecem. Estes por sua vez são, 

na sua potencialidade formativa e não na sua destinação dogmática, os alvos principais 

                                                           
48 ATTADEMO, 2004. 
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das desconstruções do círculo hermenêutico. São essas desconstruções que levam a 

novos níveis de compreensão consciente.  

Outra dessas ferramentas interpretativas é a abertura para a crítica histórica 

(crítica dos conceitos prévios e das interpretações que estabelecem uma tradição) que se 

volta para os primeiros resultados abertos pela primeira ferramenta mencionada que 

abre a leitura hermenêutica (a pré-compreensão, os pressupostos ou pré-conceitos): a 

leitura gramatical. Estabelecida no primeiro contato com a obra, a leitura implica em 

uma capacidade, passível de desenvolvimento quando ela própria é alvo da indagação 

hermenêutica. Mas ela não está em questão na leitura. A capacidade de leitura 

gramatical é o estágio mais provisório e ao mesmo tempo o solo fundamental sobre o 

qual se constrói a interpretação. Ela é afetada pelo círculo hermenêutico porque este a 

coloca em exercício, mas esse exercer precisa estar oculto na mera disponibilização dos 

materiais da interpretação. Só pela leitura gramatical é possível ao interprete adentrar ao 

círculo hermenêutico. Para uma cultura não letrada, o conhecimento do signo em 

qualquer nível é o que constitui este grau primeiro do processo hermenêutico.  

Sugiro aqui uma descrição do círculo hermenêutico, aplicado à obra musical: 

1 - O fenômeno sonoro é percebido através de uma decodificação pura, rasa, 

estritamente gramatical. Aqui impera o conhecimento do tipo de uma decodificação 

dicionarizada, o saber ler, saber a correspondência básica entre os signos e os 

parâmetros sonoros no nível mais elementar; 

2 - Identificação dos pré-juízos em torno do material sonoro decodificado, 

reflexão sobre a forma sonora em que eles sugerem; 

3 - Revisão dessa forma sonora através do retorno, informado a cada recorrência 

pela elaboração crítico-histórica; 

4 - Formalização do constructo que representará a mensagem da obra, a 

interpretação, em um novo fenômeno sonoro, correspondente à obra, que deverá trazer a 

marca de todo o processo pelo qual passou desde a leitura gramatical até a apresentação. 

A adaptação de todo o processo na nova condição de leitura é, novamente, uma 

operação com os parâmetros sonoros mais básicos agora orientados à uma nova 

condição de compreensão, que só pôde ser atingida pelo fechamento do percurso 

interpretativo e de seu retorno à condição de novo texto disponível a uma nova leitura 

gramatical. 

É importante frisar que esse movimento circular, na interpretação musical, 

começa e termina não com a leitura propriamente dita, mas com um fenômeno 
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percebido como intencionalmente musical, que acionará os elementos constitutivos da 

pré-compreensão, e que esse movimento termina também em um fenômeno, 

enriquecido e transformado através da compreensão da obra de arte em sua 

configuração representativa. Esse fenômeno é o constructo interpretativo, a peça pronta 

para ir ao palco, para ser gravada, que então se torna um novo texto, passível de novas 

submissões ao círculo hermenêutico do diálogo interpretativo. A palavra ferramenta 

aqui se configura como um meio do caminho entre o procedimento e o conceito, entre o 

objeto e o processo. 

A análise mais detida da operação hermenêutica em torno do objeto realizada no 

item anterior expõe um aspecto paradoxal, um problema de método que é o próprio 

caráter da consciência hermeneuticamente formada. A descrição começa com a 

exposição a respeito de ferramentas, mas elas se mostraram mais exatamente, como 

conceitos que potencialmente guiam procedimentos: marcação de arcadas, escolha de 

dedilhados, formalização de análise, todos os procedimentos operacionais que terão 

algum impacto no resultado final do constructo interpretativo. O caráter de ferramenta 

permanece latente no caráter de uso do conceito que define, limita e exige atitudes que 

expressarão a compreensão da obra. Esse caráter de ferramenta latente no conceito 

manifesta-se no procedimento que visa corporificar o conceito no constructo 

interpretativo. Assim, ferramentas interpretativas são procedimentos guiados por 

conceitos capazes de abrir a compreensão do que eles mesmos são enquanto meios de 

construção da interpretação musical. A forma como se pensa a interpretação, explícita 

ou implicitamente, é o que cria e determina suas próprias ferramentas de interpretação. 

O círculo hermenêutico não pode ser considerado um método por esse caráter mutável: 

o conceito sob o qual se determina procedimentos interpretativos se corporifica nos 

procedimentos correspondentes, que guiam uma compreensão. Por isso, uma habilidade 

interpretativa é sempre o melhor testemunho do tipo de compreensão que o intérprete 

tem das obras, não tanto do preparo técnico do músico.  

Vejamos, por exemplo, o entendimento da ornamentação barroca: aqui reside 

uma compreensão particular sempre sujeita a uma nova forma de entendimento, porque 

os compositores e as escolas de composição na Europa barroca divergem sobre o exato 

referente sonoro do signo, especialmente se levarmos em conta as tablaturas para 

guitarra e alaúde, onde cada livro tinha uma espécie de bula, mais ou menos precisa, 

para explicar como deveria ser tocado cada signo de ornamentação. Entender o signo é 

dirigir um procedimento de estudo para obter o efeito sonoro correspondente àquele 
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entendimento. Tal processo, que vai do conceito ao procedimento, configura-se como 

uma ferramenta que formaliza o constructo interpretativo e se torna, por sua vez, um 

novo conceito. Aqui, no constructo interpretativo, a ferramenta da interpretação é a 

própria interpretação da ferramenta. Esse é um modo explicativo do conceito de círculo 

interpretativo. O que a define como diferente de tautologia é que as interpretações se 

renovam a cada nova execução de uma obra, apesar de o processo interpretativo voltar 

sempre para o mesmo ponto de partida que é também o ponto de chegada. 

3.4. A obra de arte como hermenêutica do jogo, e a interpretação como hermenêutica 
da arte. 

Esse devir dos conceitos que guiam procedimentos que se tornam ferramentas 

quando aplicados à obra de arte, evidenciam um aspecto de fundamental importância 

para a compressão gadameriana da obra de arte: o aspecto de jogo que lhe é imanente 

(Gadamer, 2010, p. 16349). Esse aspecto reside no estabelecimento de regras voltadas 

não para uma destinação conceitual fora delas, não com um objetivo visado, mas com o 

propósito de jogar, de se manter na estrutura de regras internas do jogo. O objetivo da 

regra do jogo é manter o jogo. Como o jogo da obra de arte ocorre entre elementos 

históricos e perceptivos, o caminho desde a leitura de uma obra até a percepção desta ou 

                                                           
49 A Atualidade do belo, texto de 1974. Vale citar o trecho todo, porque Gadamer se vale da unidade 

percebida em uma improvisação ao órgão para encontrar o caráter de jogo na obra de arte. Enquanto regra 

que visa a permanência do jogo, esse caráter visa a unidade da obra. Assim Gadamer descreve: “Trata-se, 

por fim, da questão sobre a obra. É um dos impulsos fundamentais da arte moderna que ela queira romper 

a distância na qual os espectadores, os consumidores e o público se mantêm em relação à obra de arte (..). 

Poder-se-ia reconhecer, contudo, em todas as formas da moderna experimentação com a arte o motivo da 

transformação da distância do espectador (em um) ser comovido como copartícipe (e aqui o tradutor de 

Gadamer aponta a abrangência da palavra original alemã, que remete à brincar, jogar e tocar um 

instrumento musical: Mitspieler), do jogo. Será que isto significa que não há mais obra? De fato, é assim 

que muitos artistas de hoje se compreendem – tal como os estetas que os seguem, como se o que estivesse 

em questão fosse abandonar a unidade da obra. Mas se voltarmos a pensar em nossas constatações sobre o 

jogo humano, nós mesmos encontraremos aí uma primeira experiência de racionalidade, por exemplo, na 

obediência a regras autoestabelecidas, na identidade daquilo que se procura repetir. Deste modo, já havia 

aqui algo assim como a identidade hermenêutica do jogo – e essa identidade permanece intocável com 

maior razão no caso dos jogos da arte (...). Tomemos o caso de uma improvisação ao órgão. Nunca mais 

se ouvirá esta improvisação. Depois de tocar, o próprio organista quase não sabe mais como tocou e 

ninguém a gravou. Apesar disto, todos dizem: ‘Esta foi uma improvisação ou uma interpretação genial’; 

ou, em outro caso: ‘Hoje as coisas foram um tanto vazias.’ O que temos em vista com isto? 

Manifestamente remontamos a esta improvisação. Algo ‘se encontra presente’ para nós, ele é como uma 

obra, ele é como um mero exercício para os dedos do organista. De outro modo não se julgaria a 

qualidade ou a falta de qualidade. Assim é a unidade hermenêutica que se instaura a inidade da obra. 

Como aquele que compreende, eu preciso identificar. Pois aí se encontrava algo que julguei, que 

‘compreendi’. Eu identifico algo como aquilo que ele foi o que ele é e que não é senão esta identidade que 

constitui o sentido da obra 

Se isto é correto (...) então não há como ter nenhuma produção artística possível que não ‘vise’ 

sempre da mesma maneira àquilo que ela produz como aquilo que é. (GADAMER, 2010, p. 166 e ss,)”. 
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daquela construção interpretativa nunca é isolado, nem pode ser auto-referenciado, para 

a consciência formada hermeneuticamente. Isso se deve ao fato de que a dimensão 

histórica é imanente aos processos hermenêuticos. Sem eles, seja por parte do intérprete 

que toca a obra, seja por parte do ouvinte que a recebe, a compreensão falha, ou seja, 

não há compreensão nenhuma, e as ferramentas devem ser revisadas. O texto, quando 

não é mais compreendido, perde a sua unidade, e sua mensagem não é compartilhada. A 

arte se perde em uma ruptura, que é, precisamente, a ruptura do caráter de jogo que 

habita toda a arte. A causa da ruptura é a desistência de avançar no processo 

interpretativo pela interrupção do jogo. 

Dissemos que as ferramentas hermenêuticas são, sobretudo, conceitos. Mas para 

que se caracterizem como tal, eles precisam ser postos diante de objetos, sem os quais o 

conceito permanece como tal e não pode se estabelecer em sua determinação de uso, 

que é o modo de ser próprio da ferramenta. Falamos de um círculo hermenêutico, mas o 

círculo não é hermético, há um espaço de abertura para o objeto sem o qual o conceito 

não se tornará uma ferramenta. Como em todo o circulo, fica sempre a pergunta de qual 

seria o início, quer dizer, como adentrar ao círculo da interpretação. Qual é o ponto de 

partida? A revisão histórica? O conjunto de conhecimentos do interprete sobre a obra, o 

autor, o estilo, as regras histórico-estilísticas que formalizam seu conhecimento em uma 

técnica? A leitura gramatical? A percepção do fenômeno, que se dá através da leitura? 

Ou essa percepção se dá através de uma audição prévia que pode ter ocorrido antes da 

leitura gramatical? Como iniciar o percurso do círculo hermenêutico?  

Por uma abertura que foi determinada frequentemente, por Gadamer, como o 

objeto, este a ser estudado ou compreendido. Ele é sempre a abertura do círculo 

hermenêutico descrito acima, seja um assunto a ser tratado musicologicamente ou uma 

obra musical a ser estudada, aprendida e apresentada. Ou ele se apresenta como uma 

fissura no sistema geral da compreensão do sujeito ou não é nenhuma tarefa imposta 

para o entendimento. O objeto é uma fenda na compreensão tecnologicamente 

estabelecida e, como tal, suspende a interpretação pré-programada, dando entrada e 

início ao processo hermenêutico. Sua aparição, para a consciência, põe em movimento 

as iniciativas relacionadas às condições de conhecimento, que são o objeto da 

hermenêutica. Mantê-lo como tal, isto é, como objeto no sentido de uma abertura no 

círculo hermenêutico é o objetivo inicial e final para a consciência hermeneuticamente 

formada. Os conceitos percorridos em torno desse objeto-abertura começam a aparecer 

como ferramentas da hermenêutica quando postos em face de um texto a ser 
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interpretado (a partitura, único contato do intérprete com algum vestígio direto das 

ideias do autor50) que se apresenta então como uma possibilidade de leitura. Esse texto 

não é a partitura, mas o objeto-abertura no qual identificamos a obra. É na leitura desse 

objeto (um texto, um quadro, uma obra arquitetônica, uma partitura, um concerto ou 

uma gravação) que os conceitos começam a se estabelecer como ferramentas da leitura 

hermenêutica. O que deve estar claro aqui é que o alvo da hermenêutica não é a obra, 

mas os procedimentos que levaram à interpretação dela. Por isso, estabelecer a filosofia 

hermenêutica como epistemologia da interpretação musical é visar não às obras, mas às 

bases e fundamentos da compreensão delas. 

Por exemplo, os conceitos de polifonia, homofonia, de melodia acompanhada, 

dentre os conceitos que esclarecem sobre a configuração de níveis sonoros sobrepostos; 

conceitos de densidade, de adequação do tratamento da dinâmica que modele a 

compreensão da textura; o escopo de gradação timbrística dentre os conceitos que 

esclarecem sobre as operações do intérprete que podem ressaltar estruturas musicais; 

esta ou aquela abordagem característica da tonalidade ou de qualquer que seja o sistema 

empregado, por exemplo, nas obras de Giulio Regondi ou de Sor, Krenek ou Webern, 

como conceitos que mobilizam os anteriores e fazem emergir a compreensão que o 

intérprete tem da operação característica do compositor do sistema de composição 

(tonal, atonal, dodecafônico, etc.); os conceitos de controle do instrumento, dinâmica e 

articulação, além da sonoridade em si, para que a obra corresponda a conceitos-objeto 

como “o estilo barroco” ou o “estilo rococó” como diálogo entre os problemas 

operacionais artesanais do instrumento e as questões estilísticas que põem esses 

problemas em movimento. Todos estes são exemplos de conceitos que ao mesmo tempo 

se prestam como ferramentas, uma vez evidenciados os pressupostos que os definem em 

confronto com uma situação específica evidenciada na leitura gramatical da obra. Uma 

primeira característica da ferramenta hermenêutica seria: um conceito prévio que guia a 

leitura e é afetado por ela na sua possibilidade de ser sempre de novo revisado. 

                                                           
50 Sob essa formulação uma gravação ou um concerto, para o performer, o intérprete pesquisador, não é 

um contato com as ideias do compositor, mas com o constructo interpretativo de um músico diante da 

ideia do compositor, ou seja, faz parte da posição prévia que o ouvinte terá que levar em conta ao tomar a 

posição de intérprete. A partitura tampouco pode ser entendida, do ponto de vista hermenêutico, como o 

depositário absoluto e final das ideias do compositor. Se fosse assim, bastaria que a interpretação se 

configurasse como decifragem de códigos, o que não é absolutamente o caso. Ao contrário, por não dizer 

tudo sobre uma obra, a partitura necessita da interpretação, ela é objeto da hermenêutica por não conter 

tudo o que pode ser dito de uma obra. Esse ser dito é a permanência no círculo interpretativo. A 

hermenêutica ensina que a tarefa do performer, ou do intérprete, está no espaço entre a obra e o texto que 

a transmite. 



93 
 

Ferramenta hermenêutica é um devir intermediário entre o conceito e o procedimento 

que se estabelece somente enquanto atua na leitura. 

O processo hermenêutico simplesmente mantem o impacto que surge do contato 

primário, do visto pela primeira vez, da abertura originária. Se não houvesse uma 

perspectiva hermenêutica, uma única audição seria suficiente para experimentarmos as 

esferas de reconhecimentos que marcam o impacto da obra de arte. Isso frequentemente 

costuma acontecer quando o reconhecimento se torna um conceito, que marca por sua 

vez a recepção de todas as possibilidades dos objetos ou constructos artísticos: ouve-se 

Mozart, classifica-se, tipifica-se e assim se dá por “compreendido” o que “é” o estilo 

clássico; ouve-se música eletroacústica e opera-se da mesma maneira, tipificando e 

etiquetando os efeitos percebidos seguindo o método indutivo de buscar, nas novas 

audições de obras do mesmo gênero, a uniformidade, regularidade e legalidade que 

possibilitem um conhecimento especializado. Por mais que uma consciência formada 

hermeneuticamente jogue também com esses processos de tipificação, este é o modo de 

entendimento da ciência, e da estética, no modo particular com que ela enfrenta a lida 

com os fenômenos e objetos. A compreensão hermenêutica da obra arte não é contra 

esse modo de coleta dos elementos interpretativos, mas nela evidencia-se ainda outra 

dimensão de acesso à verdade que, no entanto, não está ausente também da 

compreensão científica.  

A reinvindicação da dimensão hermenêutica no próprio âmbito da ciência, pelo 

menos no que se refere à determinação de seus limites operacionais, é a grande batalha 

que Gadamer travou ao longo de sua extensa produção filosófica. Ele partiu da obra de 

arte porque aqui a dimensão hermenêutica sobressai de maneira coercitiva. A dimensão 

de verdade da obra de arte é fundamentalmente diversa do método indutivo das ciências 

naturais e, no entanto, não se pode dizer que falta a essa dimensão de verdade os 

elementos em jogo na constituição da ciência moderna: não faltam a verdade da obra de 

arte nem racionalidade, nem indução, nem reconhecimento de regularidades, leis ou 

uniformidade.  

O que na ciência se apresenta como conclusivo, porque faz uma ponte desde o 

fenômeno percebido até sua absorção e disponibilização do objeto de estudo através da 

elaboração da teoria estabelecida no método, na arte acontece enquanto passagem 

duplamente paradoxal: 1. O objetivo da travessia interpretativa é o de permanecer no 

objeto, não extrair dele uma explicação e, 2. O objeto final da pesquisa é um constructo 

interpretativo (no caso da performance, uma interpretação formalizada) que é o ponto de 
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partida para um novo processo compreensivo, de uma nova leitura hermenêutica. Nos 

dois casos, a arte convida a permanência no objeto. 

Mas quem ou o que permanece junto ao objeto? Não há um contato pleno com o 

mundo da obra de arte sem a operação do círculo hermenêutico enquanto esse voltar-se 

para si mesmo, para a própria história das percepções, para os fundamentos da própria 

compreensão. Quando somos marcados pela história do acontecimento de nossos 

percalços existenciais no contato com a obra de arte, por exemplo, quando sua 

significância se dá pela relação biográfica, a fragilidade dessa conexão não é “senão 

uma forma espantosamente ingênua de compreensão” (GADAMER, 2010, p. 179), mas 

que pode ocorrer porque também ela tem sua verdade, tem sua parte no círculo 

hermenêutico. A obra de arte nos leva “para nós mesmos”, mas no sentido do 

reconhecimento do que sabemos, vivemos e percebemos, reunidos no reconhecimento 

de cada constructo artístico. No entanto, no momento de contato com a obra, é mais 

importante o impacto que renova a permanência nela do que a confirmação de uma 

conclusão conceitual. A isso que se refere a pesquisa em artes, mesmo quando ela se 

reveste de uma função cientificista que, dissecando a obra, mostra suas regularidades e 

legalidades em face de uma teoria estética (SODRÉ, 1988)51. Esse “dissecar”, do 

método indutivo, no entanto, não necessariamente destrói a percepção específica da 

obra de arte. Afinal, a teoria estética também precisa ter sua validade confirmada. Mas 

há outra configuração formal na qual a obra deixa de ser objeto de uma teoria. Para isso, 

a obra precisa ser vista como uma configuração hermenêutica. 

É necessário considerar de outra maneira o constructo conceitual mais forte 

dessa tentativa de cientificização da compreensão artística, a compreensão Estética. Os 

melhores exemplos de elucidação que esta forma particular de ciência pôde prover, 

mantém esses conceitos, procedimentos e objetos sob o crivo do círculo hermenêutico. 

O que caracteriza as leituras mais férteis em estética é a disposição para o aberto da obra 

de arte que estamos determinando como a dimensão hermenêutica, esse circular em 

torno do objeto, numa constante revisão dos conceitos prévios e da tradição histórica 

que abre a recepção para a verdade da obra de arte. Pensamos aqui nas formulações de 

Luigi Pareyson, Giles Deleuze e do próprio Gadamer. 

                                                           
51 Sodré (1988) indica aqui um paralelo entre a literatura de best-sellers, e a comercialização em massa de 

produtos artísticos tipificados. Não se sabe se é do autor ou do sistema criticado que se origina essa 

tipificação. Em todo o caso, está em jogo uma teoria estética que pré-determina temas, conteúdos, formas, 

estruturas literárias (ou artísticas), o produto artístico como um todo.  
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CAPÍTULO 4. O CÍRCULO HERMENÊUTICO E A REELABORAÇÃO PERMANENTE DA 

PERFORMANCE 

 
Se a formação pressupõe tudo isso, então isso significa que não se trata de 

uma questão de processo ou de comportamento, mas do ser que deveio 

Considerar com maior exatidão, estudar com maior profundidade, não é 

tudo, caso não esteja preparada uma receptividade para o que há de 

diferente numa obra de arte ou no passado. 

 

Gadamer, Verdade e Método, p. 58. 

 

A interpretação musical tem uma longa história, mesmo antes do processo 

histórico desencadeado pela possibilidade do registro fonográfico que precipitou o seu 

reconhecimento como arte autônoma da composição. Conforme relatado no capítulo 

anterior, esse processo magnetizou a própria atividade musical em torno do intérprete, 

quase não restando espaço de discussão comunitária a respeito do trabalho do 

compositor. Um intérprete se reporta, comumente, a um repertório estabelecido, a uma 

tradição interpretativa, e não à presença do compositor contemporâneo. Atesta isso o 

fato de que hoje é perfeitamente possível desenvolver uma carreira sem o concurso 

dessa figura criadora. O apelo a compositores é uma decisão deliberada do intérprete, 

mas nada na estrutura geral de funcionamento das carreiras obriga a isso. 

Mesmo antes de esse processo ter sido desencadeado, entre o final do século 

XIX e o começo do século XX, há pistas históricas de que a arte da interpretação existia 

como tal, e como tal era avaliada. Há debates e discussões em torno da eficiência dos 

intérpretes em todas as épocas da história da música. Na pior das hipóteses, o 

deslumbramento da experiência artística ocorreu sempre a cargo do detentor do ato da 

execução, do ato da corporificação da obra que depende de um trabalho específico, não 

do compositor e não do verdadeiro destinatário da obra musical que é o ouvinte. O 

trabalho de levar a lume uma obra é de uma especialidade particular. A filosofia 

hermenêutica deve ter tido aqui, desde sempre, uma palavra também para a 

interpretação musical. 

O objetivo deste capítulo é continuar determinando a consciência 

hermeneuticamente formada, aprofundando um de seus aspectos discutidos no item 3 do 

capítulo anterior, o círculo hermenêutico, e relacionando-o aos procedimentos da 

performance. Discutiremos este componente da estrutura hermenêutica da compreensão 

na forma particular de operação em jogo na construção de uma interpretação musical, 

analisando alguns casos. Esperamos que se torne mais claro em que a ideia do círculo 
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hermenêutico pode nos ajudar a aprofundar a compreensão de situações musicais que 

exigem a interpretação musical enquanto compreensão de um texto. 

Vamos começar com um procedimento típico da investigação hermenêutica. 

Uma análise dos fundamentos interpretativos de uma ideia seguida de uma sólida 

argumentação sobre a questão em que estamos colocados, a interpretação musical. 

Assim esperamos apresentar uma consideração hermenêutica da ideia analisada. A ideia 

em questão é um depoimento de Igor Stravinsky (1882-1971) a respeito da diferença 

entre interpretação e execução com vistas ao que, presumivelmente é esperado de um 

performer. 

Stravinsky nos dá um depoimento interessante sobre a questão da interpretação 

do ponto de vista de um compositor. No conjunto de preleções publicadas com o título 

Poética musical em 6 lições52, ele polariza a questão entre duas posturas extremas da 

possibilidade interpretativa que, pela ótica da hermenêutica, a meu ver, correspondem a 

etapas não hierarquizadas do círculo hermenêutico. Esses extremos são a execução e a 

interpretação. Stravinsky trata do assunto em tom de manifesto e não toca diretamente 

na questão da hermenêutica. Mas ela está implícita na discussão, pois o que está em 

questão é a validade da interpretação. O que se segue são algumas das ideias centrais 

para nossa discussão, extraídas do capítulo 6, intitulado “A Performance Musical”: 

 

A ideia da interpretação implica as limitações impostas ao músico, ou aquelas 

a que este se impõe a si mesmo em sua função própria, que é a de transmitir 

música ao ouvinte. A ideia de execução implica a estrita realização de um 

desejo explícito, que não contem nada além do que ele ordena 

especificamente. É o conflito desses dois princípios – execução e 

interpretação – que está na raiz de todos os erros, de todos os pecados, de 

todas as incompreensões que se interpõem entre a obra musical e o ouvinte, 

impedindo uma transmissão fiel da sua mensagem. Todo o intérprete é, 

também, necessariamente um executante. O inverso não é verdadeiro. (grifo 

nosso – STRAVINSKY, 1996, p. 112).  

 

O compositor desconfia severamente da validade da ideia de interpretar um texto 

musical. Ele só explica o que se adequaria à sua concepção da palavra intérprete 

negativamente, através daquilo que o restringe: interpretar implica restrições auto-

impostas, o gesto da interpretação não é um conjunto de ações da liberdade, é a restrição 

dessas ações. O executante, ao contrário, tem sua tarefa determinada como a própria 

realização da partitura. A visão de Stravinsky prescreve uma liberdade restrita ao texto 

                                                           
52 STRAVINSKY, Igor. Poética Musical em Seis Lições. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1996 (editado 

originalmente em 1942 a partir de seis conferencias realizadas na Universidade de Harvard em 1939-40). 
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do compositor. Sintomaticamente, ele viveu em uma época que viu surgir um enorme 

detalhamento das indicações de execução nas partituras e, ao mesmo tempo, o 

subjetivismo (a meu ver, mal compreendido) da interpretação. A tensão histórica entre 

interpretação subjetiva e objetiva está aqui claramente colocada. À restrição a que o 

intérprete se impõe ele chama de “submissão”, e sua exigência visa “[...] a liberdade no 

extremo rigor” (p. 116) que levaria a uma interpretação no sentido verdadeiro do termo. 

Paira na preleção uma suspeita contra o termo “intérprete”, a quem ele se refere sempre 

com ressalvas. Do executante só se espera a “[...] tradução em sons de uma determinada 

partitura”, mas o passo deste para o intérprete não é grande. Dele não se pode exigir 

nada, “além da perfeição da transposição sonora, um amoroso cuidado – o que não 

significa, aberta ou sub-repticiamente, uma recomposição” (p. 113). Stravinsky apela 

para a construção de uma cultura que dê preferência ao gesto de submissão à obra que 

deve ser comum a intérpretes e ouvintes, e prefere essa submissão e respeito implícitos 

no termo “executante”: 

 

Falar de um intérprete é o mesmo que falar de um tradutor. E não é sem razão 

que um conhecido provérbio italiano, fazendo um jogo de palavras, compara 

a tradução à traição (...). Regentes, cantores, pianistas, todos os virtuoses 

deveriam saber ou lembrar que a primeira condição a ser preenchida por 

quem aspire ao imponente título de intérprete é a de que seja, antes de tudo, 

um executante impecável. (IDEM, 1996, pp. 115-116). 

 

Uma consideração hermenêutica da ideia proposta por Stravinsky, para deixar 

aflorar a sua razão de ser, precisa considerar especialmente o seu momento histórico. 

Dada a enorme liberdade a ser tomada pela maioria de seus intérpretes contemporâneos, 

que não era só permitida, mas também incluída na expectativa musical de estética 

romântica. A situação, a seu ver, os levava a se afastar da ideia do texto do compositor 

para usar as obras como plataforma de suas próprias impressões subjetivas com que se 

“instalam confortavelmente no regaço de suas carreiras” de sucesso amparadas pelo 

gosto pervertido dos que os aplaudem (p. 114). Mas o problema levantado por 

Stravinsky vai além de uma questão político-estrutural do sistema mercadológico de 

carreiras de solistas internacionais, ele gira em torno de uma questão filosófica 

propriamente hermenêutica: a do caráter unívoco da mensagem artística (sua identidade) 

em face do horizonte interpretativo do compositor em diálogo com o horizonte 

interpretativo do intérprete. Pressente-se aqui uma precariedade da modernidade como 

referente sócio-histórico. O problema do tipo particular de referência, ao mesmo tempo 
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à si mesma e à tradição, que toda a obra de arte contém, está mediado na modernidade 

de modo industrial, pela expectativa universalista do capitalismo internacional e suas 

consequências no trânsito intercontinental de culturas. Isto é algo bem distante dos 

processos de construção de sentido na escola de ofício vigentes antes da Revolução 

Francesa, que continuou e continua em comunidades determinadas, mesmo nas 

universidades, sob críticas de serem objeto de ensino de conservatório. Stravinsky viu 

esses processos serem diluídos na Rússia de transição do regime czarista para a 

experiência comunista de 1917. Trata-se de uma transição mais ampla, claro está, mas 

do que o compositor sente falta, provavelmente, é de uma relação de confiança entre 

intérprete e compositor que era determinada pelo horizonte interpretativo comum.  

No entanto, reduzir o problema da performance na modernidade a uma leitura 

dita “correta” e à sua execução “fiel” seria facilitar demais a solução do problema. 

Mesmo porque, os intérpretes preferidos pelos compositores frequentemente são os que, 

sem contrariar o texto, vão além dele53. Como a ação interpretativa não se reporta 

somente a um objeto (a obra), mas, sobretudo, às tradições e pré-concepções que tomam 

as possibilidades interpretativas referentes a esse objeto como válidas, a fidelidade 

precisa ser interrogada: ser fiel a quê? Qual é o referente? A obra? A tradição 

interpretativa? A expectativa do público, a escola interpretativa que pode ou não ser 

partilhada pelo compositor? Essas perguntas pressupõem o problema da 

referencialidade da interpretação de uma maneira muito específica, característica do 

círculo hermenêutico. Eis aqui um fio de transição difícil de ser precisamente 

determinado, cientificamente justificado, mas é bastante claro tanto do ponto de vista 

hermenêutico, quanto do ponto de vista do tipo de diálogo em questão na performance: 

o referencial particular da obra enquanto tal é um lugar relativamente simples para nos 

colocarmos em operação quando compreendemos a tarefa do intérprete como uma 

experimentação da linguagem artística junto ao círculo hermenêutico. A obra de arte 

abandona aqui a exigência de acontecimento novo, exigência de uma teoria estética 

romântica própria de uma categoria de intérpretes ditos geniais. A hermenêutica 

justifica o senso de familiaridade necessário ao reconhecimento em questão na obra de 

arte, pois nada pode ter re-conhecimento sem mover uma tradição. Ao invés disso, a 

obra se torna uma tarefa para a compreensão no interior de uma linguagem. A 

                                                           
53 No caso de Stravinsky, o regente Robert Craft e a pianista Maria Yudina são exemplos a ser 

considerados. A escuta deve decidir onde esses músicos se situam diante do limite entre execução e 

interpretação. 
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universalidade da experiência estética é substituída pela universalidade da tarefa 

hermenêutica. Uma vez que a obra exija um entendimento, o modo correto para isto é 

considera-la como uma fissura de entrada no círculo hermenêutico. 

4.1. A obra como entrada no círculo hermenêutico 

Dizemos que uma obra de arte é auto-referente. No caso da composição musical 

isto é claro. Um enunciado sonoro que não se confirma, como no caso em que um dado 

motivo não se confirma como tal, perde aparentemente seu potencial unificador, por 

exemplo, a introdução do primeiro movimento do Concerto nº. 1 para piano e 

orquestra de Tchaikovsky. Se esse enunciado não é seguido, outra forma de unidade 

deve estar em operação, como quando reconhecemos a unidade da introdução como 

destacada da unidade da parte subsequente da obra. Procedimentos diversos visam 

sempre essa possibilidade de criar um nexo, como no ground, na passacaglia, na 

chaconne, ou nas diferencias, que não delimitam a estrutura da obra a partir de uma 

unidade motívica, mas são limitadas em sua referência à linha do baixo que estrutura 

sua unidade. 

Essa necessidade de unidade refere-se à identidade da obra e vige sempre que há 

compreensão. É a unidade buscada pelo intérprete mesmo que seja necessário 

reaprender a soletrar, como na imagem de Gadamer para o processo de leitura da obra 

de arte contemporânea. Alcançar a tarefa hermenêutica de entendimento é alcançar a 

compreensão de uma obra enquanto uma unidade. Compreensão é reunião no mesmo 

horizonte interpretativo, isto é, unidade de compreensão entre compositor e 

intérprete/ouvinte. A compreensão hermenêutica, quando voltada para a poética e para a 

obra de arte, levanta o interesse de discutir como esse horizonte comum chega a se 

estabelecer na unidade que a obra é. O objetivo é manter intacto o caráter de 

inesgotabilidade provida sempre pelo texto, que é sempre o mesmo, mas nunca deixa de 

fornecer novas leituras, nem exclui a diferença entre as compreensões. Pelo contrário, é 

no jogo das diferentes compreensões que se pode verificar a unidade do texto artístico. 

A obra se estabelece então como uma referência fundamental que guia a 

aproximação entre o performer e ouvinte e, como tal, permite a entrada no círculo 

hermenêutico. Mas, uma vez iniciado o processo interpretativo, a obra não é mais o 

único elemento em jogo no julgamento da interpretação. Prova disso pode ser obtida de 

uma rápida consideração de obras em cujas interpretações são discutidas utilizando 



100 
 

referencias de outras obras ou mesmo sugestões extra-musicais. Pensemos nas 

Rossinianas, de Mauro Giuliani (1781 – 1829), na interpretação de Julian Bream. Há 

situações em que a única justificativa para a abordagem e para a seleção de materiais 

feita pelo violonista britânico (timbres, gestos agógicos e dinâmicos, etc.) é a referência 

fixada na ópera italiana, que só faz parte da obra porque se porta como algo a que a 

própria peça é referente. A referência do intérprete deixa de ser a criação de Giuliani e 

passa a ser outra obra, para outro meio (o bel canto, a orquestra) a mundos de distância 

das possibilidades do violão, sob o qual a obra e a interpretação estão ambas se 

comportando como referentes. Sem que o intérprete se referencie nas óperas de Rossini 

que são citadas na obra de Giuliani, a própria unidade da obra se encontra 

comprometida ao limite da diluição, uma vez que ela compõe sua referencialidade em 

torno da produção operística do século XIX. 

Que espaço entre a unidade da obra e sua diluição é esse, no qual as mais 

diferentes interpretações mantêm a obra reconhecível? É o referencial característico da 

obra artística, que exige, na sua unidade, que o intérprete se reporte para além dela, para 

as referências que a caracterizam, ela própria, como resposta à pergunta formulada pela 

tradição artística. 

Uma interpretação hermeneuticamente orientada é aquela que possibilita 

apresentar o texto em sua abertura para a multiplicidade de compreensões sem que sua 

unidade seja comprometida. A obra se mantem como objeto de investigação 

hermenêutica como busca pelo eixo que corrige as sucessivas tentativas de 

interpretação, mantendo-as dentro de uma coerência. Mas essas tentativas se reportam a 

pluralidade de referências que uma obra é, e às quais a suposta fidelidade interpretativa 

precisa responder. A fidelidade de leitura nunca pressupõe uma atitude impessoal por 

parte do intérprete, nem a uma atenção exclusiva ao texto expresso como partitura. 

Antes, é necessário compreender o que significa “ler uma obra” para depois 

averiguarmos se e quando a distinção pessoal/impessoal, e objetivo/subjetivo faz 

sentido e de que maneira essa distinção o faz. Compreendendo isto, as objetivações 

impõem pesquisa, ir de um a outro lugar de entendimento. Uma vez deslocando o 

entendimento primário, instaura-se a necessidade de eleger procedimentos concretos 

com consequências no planejamento sonoro, oriundas de uma reconstrução do mundo 

sonoro da obra como uma reunião de referências. Como a obra exige esse movimento, 

ela pode ser considerada a entrada no fenômeno hermenêutico, desde que se considere 
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essa uma entrada “para fora” do mundo do intérprete, que se move sempre novamente 

rumo ao mundo da obra. 

Isso acontece, evidentemente, quando uma determinada obra coloca um 

problema para a compreensão. Acontece amiúde entre ouvintes, mas entre performers a 

emergência é outra, porque trata-se de uma vida que, voluntariamente, se colocou na 

perspectiva de permitir ou mesmo buscar por essa fissura interpretativa em cada obra 

que se proponha interpretar. O performer se alimenta dessa negação de seu sentido 

primário, dessa ordem de “continuar” revisando o entendimento a partir de uma 

compreensão previamente dada, manifesta na primeira leitura da obra. Ou seja, seu 

objeto de trabalho, mais do que as obras em si, é a fissura que a obra abre no circuito da 

compreensão prévia. É diante dessa fissura, e não diante de uma série de procedimentos 

dados metodologicamente, que o intérprete-pesquisador se coloca à disposição para a 

interpretação. Uma obra se coloca assim – como a própria fissura no círculo 

hermenêutico que exige que adentremos uma vez mais a ele – pela sua natureza de, na 

sua unidade, se reportar a outras unidades, sejam elas estruturas interpretativas ou 

elementos de outras obras.  

Segundo Benedito Nunes, capítulo XII de O pensamento poético:  

 

É essencial a uma obra literária, a obra de arte em geral, que ela transcenda às 

suas próprias condições psicossociológicas e que se abra assim a uma 

sequência ilimitada de leituras, elas mesmas situadas em contextos 

socioculturais diferentes. O texto deve poder, tanto do ponto de vista 

psicológico, quando sociológico, descontextualizar-se para uma nova 

situação. É o que faz o ato de ler. (...) o discurso escrito suscita para si um 

público que virtualmente se estende a todo aquele que sabe ler. A escrita 

encontra aqui o seu mais notável efeito, a liberação da coisa escrita 

relativamente a condição dialogal. O resultado é que a relação entre escrever 

e ler não é mais um caso particular da relação entre o falar e ouvir (NUNES, 

1999, pp. 146-147). 

 

Da mesma forma em que a relação entre compor e tocar, não é mais um caso 

particular da relação entre tocar e ouvir. Além dessas relações correspondentes à 

situação hermenêutica da obra de arte literária, há ainda a relação entre o ler e o tocar, 

que é própria do músico-intérprete: uma nova particularidade de relação entre autor e 

ouvinte (equivalente à relação entre escritor e leitor) que deve seu sistema de referências 

à unidade da obra, mas também à sua própria unidade, distinta, independente, 

autônoma. 



102 
 

O objeto do performer não é a obra, é a interpretação da obra. É por esse motivo 

que dissemos que obra surge aqui, para o performer, como chave de entrada no círculo 

hermenêutico. 

4.2. O círculo hermenêutico: além da execução/interpretação 

O círculo hermenêutico comporta a estrutura geral da interpretação e encontra 

seu correlato na operacionalidade mais básica da performance: a revisão permanente e 

constante da abordagem interpretativa, isto é, a reconsideração constante da 

formatividade da execução. Esta revisão comporta, desde a mera execução até o 

intervencionismo textual, sempre exigindo uma postura interpretativa. O círculo 

hermenêutico é percorrido na formalização do constructo interpretativo (o objeto da 

performance, como vimos) que toma forma desde o nível onde nos preparamos 

meramente para tocar novamente uma obra – e isso significa partir novamente de um 

grau elementar de construção dos elementos básicos – até o processo de mudar o 

próprio texto, alterando notas e indicações da partitura, visando viabilizar a sua 

execução ou mesmo potencializar a transmissão da mensagem que a obra é. Aqui 

estamos colocados na clássica situação hermenêutica em que o processo de apresentar 

uma obra é sempre novamente estar diante de um ponto de partida. Porque, se cada obra 

é uma resposta para uma pergunta, sendo que a pergunta é a tradição criativa de que ela 

faz parte e a resposta é a obra em si, então em si mesma, cada nova performance é uma 

resposta à pergunta que a tradição interpretativa da obra constitui. Isso torna evidente 

que cada nova execução é um novo retorno a um ponto de partida, com o mesmo tipo de 

enfrentamento de tradições e pré-compreensões indagadas pela consciência 

hermeneuticamente formada no momento da primeira leitura. 

Que ponto de partida é esse, que se apresenta também como ponto de chegada? 

Que etapas até o retorno ele percorre? É de fato um retorno ou o processo poderia ser 

melhor descrito como uma espiral? Em caso afirmativo, o que distingue suas “voltas”? 

Essas questões são abordadas de maneira geral na filosofia hermenêutica ao se discutir o 

círculo hermenêutico da interpretação. Discuti-lo é preparar o terreno para a pergunta 

sobre a qual esta tese se debruça: em que a ideia do círculo hermenêutico ajuda a 

compreender nosso escopo de pesquisa, a pesquisa em performance? Trata-se aqui de 

uma descrição do que acontece em condições saudáveis de pesquisa, mas também de 

uma indicação do porquê essas condições serem saudáveis. Estamos, como sempre 
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neste trabalho, a meio termo entre uma descrição e uma proposta. Sugerimos, inclusive, 

que esta seja exatamente a razão de ser de um texto monográfico na área da 

performance, área que visamos, embora não seja o âmbito desta tese.  

Começamos este capítulo em Stravinsky para introduzir o traço hermenêutico 

que há em toda a discussão em torno da interpretação que não se quer mecanicista nem 

dogmática na sua construção. A eleição de suas sujeições ocorre por um gesto da 

vontade do intérprete de se manter junto ao compromisso com a obra, concebida como 

uma tarefa para a compreensão, ou não acontece eleição nenhuma. Acontece a mera 

aplicação de hábitos ou imposição de procedimentos retirados do escopo interpretativo 

do professor, do diretor musical ou da própria acomodação da consciência interpretante. 

Ou seja, na performance também há o jogo da “volição especulativa” que Stravinsky 

descreve como um princípio da composição (p. 51). Nesse jogo amparado pela 

liberdade, mas comprometido com a pesquisa, na qual a discussão dos fundamentos da 

interpretação toma forma, algo corresponde à formulação da hermenêutica na fala citada 

de Stravinsky, mesmo que ele não toque expressamente na palavra hermenêutica. Esse 

algo exige nossa consideração para além de um julgamento de sua razão ou falta dela. 

Pois o apelo/manifesto do compositor insinua não uma radicalidade ou um desejo de 

submissão do intérprete por parte do compositor. Muito antes, representa a sinalização 

de uma crítica contra uma estagnação generalizada, por parte dos intérpretes, em um 

estágio particular do círculo hermenêutico, que torna a interpretação musical mera 

aplicação tecnológica, equivalente ao método científico que garante respostas sobre a 

verdade dos entes. Mas será que a interpretação musical pode ser vista assim, a despeito 

de sua urgência configuradora histórica? Não é nos interpretes e através deles, que 

tomamos consciência das obras, de suas demandas, que nos impulsionam à novas 

leituras, e não é pela compreensão interpretativa que eles impõem que nos lancemos a 

novas obras, compondo, tocando e ouvindo? Não foi o intérprete Julian Bream, em sua 

configuração formativa da possibilidade musical de um instrumento, que abriu o terreno 

para o diálogo histórico que é o Nocturnal Op. 70 de Benjamin Britten? Interpretação é 

mais do que as operações gramaticais que a tornam possível. Estas se resolvem bem na 

necessária etapa de montagem tecnológica da performance. Mas o passo para o 

pensamento hermenêutico, neste caso, engloba a crítica e o objeto da crítica de 

Stravinsky enquanto etapas necessárias para a manifestação do fenômeno da 

interpretação e da inesgotabilidade das possibilidades de leituras da obra de arte. 
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4.3. Performance como pesquisa: uma formulação heideggeriana. 

Nosso postulado anterior sugere um movimento pendular de compreensão que 

alterna a exigência de uma liberdade de execução, a volição, o querer básico do ato da 

criação artística (STRAVINSKY, p. 51) e uma exigência de restrição ao dado fornecido 

pela partitura: a submissão aos dados da pesquisa que equilibram o jogo da mera 

vontade. Não se espera que desse movimento surja uma decisão heteronormativa com 

que aprendemos a reconhecer a ciência. Ausência de heteronormatividade implica em 

retorno constante, pois não se espera desse tipo de formulação da verdade um abandono 

à seus resultados metodológicos, ela tem que ser revisada sempre uma vez mais, dos 

fundamentos ao constructo final. Por isso é importante, para o intérprete, mover-se 

nesse círculo, aprender a viver nesse retorno constante aos fundamentos. Gadamer 

afirma expressamente (2008, p. 355), que essa circularidade “ganha um sentido 

totalmente positivo na consciência hermeneuticamente formada”. 

Heidegger é citado, ao defender a ideia de que essa circularidade tem o propósito 

de resguardar a investigação da imposição de “noções ou intuições populares”. O 

resguardo é baseado na posição prévia, visão prévia e concepção prévia (Vorhabe, 

Vorsicht und Vorbegriff). A tarefa do círculo hermenêutico seria a de “assegurar o tema 

científico, elaborando esses conceitos a partir da coisa, ela mesma” que retorna sempre, 

encontrando o sujeito da interpretação enriquecido pela experiência da leitura 

(GADAMER, p. 355). Não é outra a tarefa desse círculo no contexto da obra de arte. De 

modo particular, essa tarefa é reconhecida na interpretação musical. Aqui, o círculo 

hermenêutico deve assegurar uma apresentação da obra, ela mesma, elaborando a 

compreensão a partir dela “em si”. Esse “em si” não sugere um essencialismo 

metafísico, mas um ponto de partida onde ocorre uma imersão, ao mesmo tempo 

provisória e radical, nos vestígios do mundo da obra. Nesse sentido é que Gadamer 

procura fazer entender a obra como resposta a uma pergunta. Essa pergunta é a tradição 

histórica e o seu mundo, nos quais a compreensão da obra se funda. Nem a obra, nem 

sua interpretação existem fora de uma tradição histórica.  

O objeto investigado da pesquisa científica tem seu correlato, na pesquisa em 

Arte\Performance Musical, na obra interpretada. Ela é o que deve permanecer em vista 

através de todos os desvios a que se vê submetido o intérprete “em virtude das ideias 

que lhe ocorrem” (IDEM, p. 356). O desvio não é um caso de indisciplina, que é 

simplesmente ausência no círculo hermenêutico e desistência da possibilidade de 
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diálogo. O trabalho de interpretação mais meticulosamente levado a cabo só pode 

ocorrer atravessando esses desvios, incontáveis no processo de elaboração de uma 

interpretação. Essa elaboração se torna concreta através da realização do seu projetar 

que é, pela estrutura essencial do ser-aí, sempre sujeito tanto à possibilidade de 

realização quanto ao limite restritivo que lhe corta essa possibilidade (IDEM, p. 352). 

As dificuldades em torno da técnica e da realização sonora são um caso claro da 

negociação entre o idealizado e o possível da aplicação hermenêutica, e o fato do labor 

do músico girar sempre novamente em torno dos problemas de execução demonstra 

como a descrição hermenêutica encontra, na performance, uma correspondência. O alvo 

do trabalho do performer enquanto intérprete, relacionado à descrição geral do 

intérprete na hermenêutica de Gadamer, é sempre o conjunto de seus limites e 

impossibilidades que originam um constructo sempre diferente daquilo anteriormente 

projetado ou, no mínimo, mais ligado aos limites possíveis do que às projeções iniciais 

mais ambiciosas. Para a consciência hermenêutica o jogo da interpretação não deixa de 

acontecer por causa desses desvios do projeto inicial. Ao contrário, acontece entre essas 

duas possibilidades, a do projeto e a da forma provisória em que as pré-concepções são 

corrigidas e repensadas. Essa linha intermediária, por nunca ser exatamente aquilo que 

se pretendeu inicialmente, compreende o horizonte de diálogo do intérprete com sua 

própria possibilidade interpretativa. O concretizar ou o recuar diante da impossibilidade, 

e a distância entre o projetar e o realizar, não são tomadas como resultado de uma 

frustração. Antes, são sinais da experiência de infinitude da linguagem, diante da 

finitude do ser histórico que o intérprete/performer é, existindo através de um 

vocabulário que, de repente, se torna linguagem através da história que ele habita. Não 

há como prever, com o planejamento prévio, o que será o construto final, ou o que será 

exatamente a interpretação da obra. A objetivação, no contexto da poética, não visa a 

feitura final do objeto, mas uma linha mestra para o processo no qual o projeto se põe 

em marcha. Não obstante, esse processo não é posto em marcha sem o estabelecimento 

de um plano claro em cada nível de detalhe. 

Eis aqui nossa proposta de leitura hermenêutica da experiência interpretativa. A 

cada interpretação, desde que essa interpretação seja autêntica, é congelado um 

momento de nossa posição, visão e concepção prévias. Em que medida isto interessa 

para nós, interpretes, que estamos imersos em diversos jogos de compreensão na 

linguagem musical, em métodos, regras, normas de estilo e correspondências à ideias 
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dos compositores? Em que medida a compreensão interessa para a estrutura de um 

método para a interpretação musical? 

O que está em jogo ao elaborarmos uma interpretação não é o texto que está 

diante de nós. Enquanto interpretes, estamos sempre envolvidos no jogo entre a 

gramática, técnica, habilidades, entendimento, historicidade, tradição e pré-

compreensão. O jogo entre essas grandezas é a interpretação musical 

hermeneuticamente orientada. Assim a auto-compreensão dela como resultado de uma 

pesquisa pode encontrar uma formulação convincente. Esta formulação nos remete à 

intenção inicial, que é de definir a hermenêutica como constituída por um círculo de 

compreensão. 

4.4. Um estudo de caso, entre Andrés Segovia e Abel Carlevaro. 

Dizemos que interpretar um texto ou uma obra é sempre algo diferente de uma 

leitura no sentido do manual, da aplicação de regras ou de um vocabulário técnico ao 

texto-objeto-obra. Uma das razões disto é que esta segunda forma de leitura, a leitura 

tecnológica da aplicação prática, na medida em que revela o método de análise, encobre, 

ou seja, retira da análise alguns fundamentos importantes que dão forma à interpretação. 

Tanto as concepções prévias do sujeito interpretante quanto possibilidades de abertura 

às quais o objeto interpretado convida, ficam de fora do que é contemplado. O exemplo 

a seguir deve ilustrar o caso. 

Consideremos algo fundamental para o processo de aquisição de vocabulário 

técnico-interpretativo no contexto da aprendizagem musical, um manual de escalas. O 

aprendizado da linguagem musical, no que se refere a aquisição de habilidades de 

realização, ao vocabulário técnico e à abertura para a realização das obras se dá através 

desse panorama de situações proto-musicais a que chamamos estudos de escalas. Seja 

um livro publicado ou um conjunto de procedimentos escolhidos e determinados por 

cada professor adaptado ao aluno concebido como uma individualidade, está sempre 

bem determinado o que e como executar, mas o porquê permanece frequentemente 

subentendido: estuda-se escalas para melhorar a coordenação motora, a sonoridade, a 

regularidade e o controle da dinâmica, do timbre, da articulação, mas porque estas 

escalas e não outras? Por que com essa determinada configuração rítmica e não outra? O 

que significa a afirmação de Andrés Segovia, no seu sintético livro de escalas, por 

exemplo, que elas constituem uma reunião de problemas técnicos? Há outras 
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possibilidades de entender a finalidade desse tipo de estudo, que geram outras 

propostas. Por exemplo, separar os diversos problemas mecânicos que, no manual em 

questão, estão apresentados em conjunto (não sendo esperado que sejam discutidos em 

profundidade, pois trata-se de um manual). Um exemplo de um desses problemas é o 

salto de posição, que Abel Carlevaro54 aborda em separado no seu próprio livro de 

técnica, com exercícios específicos que não envolvem a execução de escalas, mas visam 

aperfeiçoar a execução delas. Como uma leitura hermenêutica poderia contemplar essa 

questão de maneira a entender as razões inerentes de cada solução, evitando a saída fácil 

de descartar uma das possibilidades sem antes uma consideração de seus motivos? 

Antes de tudo, que problemas técnicos são esses, como e porque eles foram reunidos 

(SEGOVIA, 2011)? A resposta não está na separação cartesiana supostamente adequada 

a uma abordagem técnica, mas nas tradições que constituem o autor, como veremos. 

Como vimos anteriormente, a hermenêutica é uma questão de colocar as bases 

de leitura do texto em pauta, considerando essas bases como a visão, concepção e 

posição prévia. Visão remete ao que é visado, o objetivo proposto por cada texto a ser 

lido; Concepção remete aos pré-juízos ou pré-conceitos, que dão nome a cada elemento 

(escalas são para resolver determinados problemas e não outros); e Posição remete à 

historicidade e influências que estiveram em jogo na realização da obra-objeto-texto. 

Esses três elementos interagem constantemente. O nosso caso analisado sob estas 

variáveis coloca a questão em outro patamar, pertencente ao território da análise do 

repertório objetivado pelo manual. Mais do que isso, há a questão do mundo musical de 

que o manual participa.  

De origem economicamente desfavorecida, a inclinação de Segovia na direção 

do violão começou com um tio que tocava o estilo flamenco, inclinação que se 

desenvolveu na ambição de um ideal artístico, a uma mudança de patamar social. De 

posição política conservadora, Segovia chegou a receber de bom grado um título de 

nobreza no final da vida, que ostentava com orgulho. Nos anos de formação, a 

convivência com pianistas, uma das quais se tornou sua primeira esposa, além desse 

desejo de ascensão sócio-econômica o levaram a buscar parte em uma esfera da vida 

burguesa na qual o piano era um ícone de erudição e da cultura. Elevar o violão ao nível 

do violino e do piano, era um de seus objetivos de vida, expresso em diversas ocasiões 

                                                           

54 CARLEVARO, Abel. Serie didactica para guitarra – cuaderno nº 1: escalas diatônicas, Buenos Aires, 

Barry, 1966. 
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em seu credo pessoal55. Para Segovia em sua juventude, os manuais de piano que via 

praticarem as filhas nas casas burguesas foram muito importantes. O estudo 

sistematizado de escalas como suporte de exercícios técnicos estava bastante definido 

no ambiente de aprendizado de amadores e profissionais pianistas, levando em conta a 

influência dos livros de, dentre outros, Carl Czerny. A preparação para o conhecimento 

do sistema tonal acontecia através dessa possibilidade de expressão de sua estrutura 

formal mais básica (a escala diatônica). E o estudo de escalas, nesses casos, 

espelhavam, para Segovia, necessidades violonísticas que encontram ressonância nas 

obras e no ideal de concertista que ele tinha em vista. Para essas obras, o sistema tonal é 

fundamental e a ordenação do aparato motor em torno das tonalidades exigem 

modelamentos mecânicos da mão que encontram no estudo das escalas, e nos elementos 

técnicos exigidos para a sua execução, um campo de trabalho pertinente, uma pré-

peparação para o repertório construído sobre esse elemento sintagmático básico e seus 

desdobramentos, o contraponto tonal e a harmonia. De fato, Segovia foi um músico do 

sistema tonal, um violonista neo-romântico que visava o repertório que deu ao piano o 

status social e artístico que ele buscava para a sua carreira como violonista (GLOEDEN 

& ESCANDE, 2007, p. 2556). Não bastava ter se espelhado na carreira de violonistas 

como Francisco Tárrega (1853-1909), seu precursor mais próximo e importante, e seus 

alunos contemporâneos de Segovia, Emilio Pujol e Miguel Llobet. O primeiro morreu 

na miséria após anos de uma carreira marcada pelo idealismo e por uma repercussão 

quase doméstica. O segundo orientou sua carreira para interesses no ensino e na 

pesquisa musicológica, dando os primeiros recitais em vihuela do século XX e cuidando 

da edição moderna dos livros de música dos primeiros vihuelistas espanhóis. O terceiro, 

apesar de, muito provavelmente, ter sido seu mestre, representava uma concorrência que 

não só enfraquecia o pioneirismo de Segovia, como também o ofuscava em um 

paradigma em que Segovia nunca se moveu com a mesma força que tinha como 

intérprete: a composição. Essas questões constituíam parâmetros fortes, mas Segovia, se 

afastando desses modelos, acabou por ganhar para o instrumento toda a sua história na 

                                                           
55 Segovia declara suas intenções em torno das 4 metas: “1. Separar o violão do descuidado 

entretenimento do tipo folclórico;2. Dota-lo de um repertório de qualidade, com trabalhos de valor 

musical intrínseco, procedentes da pena de compositores acostumados a escrever para orquestra, piano, 

violino, etc. 3. Tornar conhecida a beleza do violão entre o público de música seleta em todo o mundo.4. 

Influenciar as autoridades dos conservatórios, academias e universidades para incluir o violão em seus 

programas de estudo junto com violino, cello, piano, etc.” Citado em GLOEDEN, 1996, p. 88. 
56 Depoimento de Carlevaro: “Y cuando me ponía a escribir algo él decia: ‘Cuidado, Abel... no hagas 

cosas desmelodizadas, porque... La música moderna..’ Él no entendia mucho de esas cosas. Su vida era 

hasta Debussy. Después de ahí... Ni Debussy!”. 
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era da globalização, um ganho ao qual, mesmo os seus mais rancorosos críticos sempre 

tiveram que se reportar. O alto nível de eficiência com que ele apresentava as obras de 

seu credo estético, de arrebatador impacto para o público acostumado ao repertório 

romântico do piano e da orquestra, deu ao violão uma respeitabilidade que venceu pré-

conceitos estéticos e sociais57. 

Aluno direto de Segovia, durante aproximadamente dez anos de seu refúgio no 

Uruguai entre 1937-1947 (ESCANDE, 2005, p. 79), Abel Carlevaro lidava com 

problemas muito diferentes. Ele foi educado sob a direta determinação do escopo de 

repertório e objetivos musicais já bem estabelecidos na estrutura de carreira da 

comunidade que Segovia reuniu em torno de si. A expectativa de público sob o qual 

qualquer carreira musical precisa se assentar estava muito clara para Carlevaro. Mas 

sempre há a questão de como mover essa expectativa (basicamente tradições de 

performance e repertório) e usar essa estrutura para conduzir a continuidade da tradição 

artística para algo diferente do interesse comercial ou da viabilização econômica dos 

projetos. Como se tornou comum entre os violonistas das gerações seguintes à de 

Segovia, as lacunas deixadas pelo mestre espanhol se tornavam o foco de uma 

preocupação, embora a admiração pelo seu trabalho o mantivesse como uma referência 

fundamental. Esse problema ocupou o trabalho de Julian Bream, de John Williams, de 

Angelo Gilardino, de Narciso Yepes, de Rey de La Torre, de Leo Brouwer, e de muitos 

outros violonistas nascidos após os anos 1920. A despeito das considerações de valor 

das obras surgidas por influência de Segovia, ficava em aberto a questão de se o violão 

adentraria o território poético aberto por Debussy, Bartók, Stravinsky ou pela segunda 

escola de Viena. A Homenaje pour le Tombeau de Debussy, de Manuel de Falla, de 

1920, permanecia isolada no repertório como exemplo de uma poética modernista ainda 

nos anos 50, pelo menos no repertório de Segovia. É preciso lembrar que, dos Estudos 

de Villa-lobos, Segovia escolheu gravar e tocar em concertos justamente os mais 

tradicionais, números 1, 8 e 7. Este último corresponde à configurações familiares na 

técnica segoviana, justamente escalas e arpejos com destaque para uma melodia 

cantante58. 

                                                           
57 Aqui é preciso lembrar a entrevista do mestre Jodacil Damasceno, que narra a pré-disposição pública 

em dissociar o respeito musical para com Segovia do desprezo social para com o violão: “Mas ele não 

toca violão, ele toca guitarra!”, dizia um aficionado aos concertos da Sociedade de Cultura Artística do 

Rio de Janeiro, até se espantar diante do célebre mestre espanhol tocando o mesmo pinho que, no Brasil, 

embalava o samba e o choro (In: MORAIS, p. Entrevista com Jodacil Damasceno). 
58 A seção final desse estudo, uma passagem de capotastos associadas a trinados em escalas de tons 

inteiros, foi alterada por Segovia. Ele a substituiu por uma sequência, bastante villalobiana, aliás, de 
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Fig. 2: Início do Estudo no 7 de Heitor Villa-Lobos (Paris: Max Eschig, 1953) 

 

Uma gravação integral do ciclo não surgiria antes dos anos sessenta, após a 

morte de Villa-Lobos, mesmo com o enorme apelo de uma obra para violão espelhada 

(em algum grau) nos Estudos para piano de Chopin. Apesar desse ciclo revolucionário 

na estética das obras dedicadas a Segovia ter sido composto entre 1924 a 1929, foi 

publicado somente em 1953. Ou seja, o empenho deste intérprete para com a obra que 

                                                                                                                                                                          
arpejos e manteve o desenho dos tons inteiros. Os violonistas mais jovens perdem em não conhecer essa 

possibilidade, aprovada por Villa-Lobos, menos por ter mais uma opção ou julgar as limitações de 

Segovia em executar ligados (novamente é o Fandango de Rodrigo um dos muitos exemplos evocados 

para afastar essa interpretação), mas para compreender as ideias musicais de Segovia em torno do 

problema da sonoridade do violão. 
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se tornou a mais influente no século XX, podemos dizer sem exageros, não foi tão 

grande quanto para com a obra de compositores como Castelnuovo-Tedesco ou Manuel 

Ponce, muito mais neo-românticos, que Segovia tocava praticamente logo que a obras 

vinham a lume. 

Carlevaro, em decorrência das diferenças de pré-concepções musicais, assumiu 

uma postura crítica em relação ao seu mestre (ESCANDE, 2005, p. 94). Ele atribui 

expressamente a dificuldade de aceitação de Segovia para alguns dos Estudos de Villa-

Lobos à falta de uma preparação mecânica adequada, não tanto quanto à uma 

preferência estética (GLOEDEN & ESCANDE, 2007, p. 23)59. Embora seja difícil 

duvidar de que alguém capaz de tocar o Fandango de Joaquin Rodrigo pudesse 

desenvolver esse mecanismo, é de se considerar se seria de interesse de Segovia fazê-lo 

para tocar algo que ele considerava tão antimusical como expresso nas cartas a Manuel 

Ponce (SEGOVIA, 1989, p. 210)60. 

Carlevaro sendo um dos violonistas que se interessou profundamente justamente 

pelos Estudos que foram deixados de lado por Segovia, travou um contato direto com 

Villa-Lobos61. Ele foi responsável pela estreia parcial do ciclo dos Cinco Prelúdios, já 

em 1941, um ano após a conclusão da composição. E estava interessado também nas 

possibilidades abertas pelos compositores ícones da estética de vanguarda, os 

modernistas supra-citados, não só como intérprete, mas também como compositor. Uma 

análise de sua obra demonstra que Carlevaro, enquanto compositor, acompanhava Villa-

Lobos, seu e modelo evidente, mas também Ginastera e Bartók (particularmente nos 

Microestudios). Em seus Prelúdios Americanos buscava a realização de um idioma 

instrumental que incorporasse irregularidades rítmicas (2ºe 4º), politonalidade (1º e 5º 

Prelúdio) e uma harmonia que forçava as expectativas de um público atarracado ao 

repertório neo-romântico (preocupação presente no ciclo todo). 

 

 

                                                           
59 Referência, Revista Música, etc... 
60 “De ese crecido número de composiciones no te exagero al decirte que la única que sirve es el estúdio 

en mi mayor, que me oiste practicar ahí. Entre los dos de la última hornada, hay uno, que él próprio 

intento tocar de um aborrimiento mortal. Intenta imitar a Bach y a la terceira fase de una progression 

descendente – de uma regression, por lo tanto – com que principia la obra, dan ganas de reir...”. Parece 

evidente que Segovia se refere ao Estudo n. 7 (único em mi maior) e ao Prelúdio n. 3, o qual ele gravou e 

apresentou em concertos por várias décadas, apesar da ironia do comentário. 
61 Do mesmo modo e pelos mesmos motivos que Julian Bream, de quem Villa-Lobos chegou a se referir 

da maneira mais entusiasta, embora não totalmente insuspeitada: “Acabei de conhecer um rapaz na 

Inglaterra que tem mais técnica que o Segovia!”. (IDEM, ibdem). 
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Fig. 3: Início do Prelúdio no 4 Ronda, de Abel Carlevaro (Buenos Aires: Barry Editorial, 1975) 
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Fig. 4: Microestudio no 8 de Abel Carlevaro (EUA: Chanterelle Verlag, 1992) 

 

Apesar de dominar muito bem as exigências técnicas e musicais do repertório 

segoviano no início de sua carreira, sua abordagem teria de ser necessariamente 

diferente. Engenheiro de formação, Carlevaro transpôs, para a elaboração de seu 

método, o cientificismo cartesiano. Nesse cientificismo, até hoje a técnica é regulada 

pelo padrão da eficiência normatizada do ponto de vista da regra segundo a qual a 



114 
 

abordagem dos problemas deve se dar a partir da decomposição em partes e da posterior 

reintegração deles em um todo musical. Essa decomposição não levava em conta as 

construções tonais ou mesmo musicais, primeiro porque o que estava em jogo era uma 

preparação mecânica, como o próprio Carlevaro indica. Segundo, porque o ouvido pós-

tonal pode lidar com os cromatismos resultantes do trabalho puramente digital que 

modele a mão62 de modo a disponibilizar um universo sonoro diverso do que o 

determinado por acordes e escalas tonais. Carlevaro prevê então o trabalho de 

alternância de dedos ao longo das cordas como um estudo isolado dos saltos de posição 

para, só depois, integrá-los ao estudo das escalas. Estas, aliás, são apresentadas em uma 

forma algo semelhante ao trabalho proposto por Segovia: 

 

 

                                                           
62 Isto é, o conjunto de possibilidades técnicas e mecânicas. 
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Fig. 5: Escalas extraídas do método de Segovia 

 

 

Fig. 6: Escalas extraídas do método de Abel Carlevaro 
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O aspecto comum é trabalhar a escala como uma sequência de translados 

integrados. Enquanto Segovia busca uma sonoridade mais fechada e cheia, mantendo-se 

na terceira corda até o dó 4 (escrito, ignorando que o violão é semi-transpositor), 

Carlevaro realiza a mudança de posição no mi 4, aproveitando a sonoridade mais aberta 

provida pela segunda corda. Na escala de lá menor, Segovia confirma essa busca pela 

sonoridade cheia, com a qual aprendemos a reconhecer uma orientação romântica, 

iniciando pela sexta corda presa, ao invés da quinta corda solta de Carlevaro. Em mais 

este exemplo, Carlevaro busca clarear mais o som dos seus dedilhados.  Este são poucos 

exemplos em que o que é visado difere (o som segoviano mais fechado e aveludado), 

mas a concepção prévia permanece, a de o estudo de escalas inclui os saltos. Nenhum 

dos dois trabalha, por exemplo, combinando a corda solta para efetuar o salto, o desafio 

é manter o risco do corte da linha sonora no salto de posição. Ambos visam o mesmo 

problema para o estudo das escalas, mas Carlevaro expõe, através dos pré-exercícios, 

uma concepção mais cartesiana do problema, além de ter sentido necessidade de expor 

essa pré-preparação. 

A escrita de algo aparentemente simples, como um manual de técnica pura, 

reflete um mundo de acontecimentos históricos que modelam a formação de seus 

autores. Abordar hermeneuticamente um livro assim é pôr em movimento fatores que 

podem fazer chegar a esta compreensão. Basicamente, nossa breve incursão se fez em 

torno da concepção prévia. Essas considerações servem para irmos além da mera 

aplicação técnica de ambos os manuais, que se restringem em sua finalidade tecnológica 

se aplicados pura e simplesmente no trabalho cotidiano de formação do músico. 

Estamos aqui, ao contrário, considerando esses manuais do ponto de vista de uma 

abertura, levando em contas as posições prévias: no caso de Segovia, seu ponto de 

partida em relação ao quadro de que pretendia fazer parte; sua expectativa de carreira, 

que visava o sucesso profissional em escala mundial equivalente ao dos grandes 

pianistas reconhecidos já internacionalmente na época que ficaria para a história como o 

início do período das carreiras em escala global. No caso de Carlevaro, a posição, 

entendida como um ponto de partida, era a possibilidade de lidar com a lacuna do 

repertório segoviano que se refletia em um direcionamento estético particular atuando 

como um filtro de poéticas composicionais. Levamos em conta também as concepções 

prévias: em Segovia, música é a música tonal, ele nunca abriu espaço para os 

experimentalismos que fervilhavam nos anos do auge de sua carreira (1920 a 1970). Em 

Carlevaro, abrir o escopo do repertório do violão para o atonalismo, o serialismo e a 
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polirritmia era uma tarefa emergencial. A visão prévia se define, como a própria palavra 

indica, naquilo que é visado: o repertório em vista, isto é, em mente no momento de 

formação do músico, ecoa na eleição do método de trabalho e de resolução dos 

problemas técnicos. Provavelmente o ideal de Segovia fosse uma obra como a Sonata-

Fantasia, de Joan Manén, outro compositor deveras conservador que escreveu “por y 

para Andrés Segovia” uma obra-retrato, claramente referenciada na Sonata em si menor 

de Liszt, com uma duração aproximada, aliás. As obras de curta duração, miniaturas e 

pequenas formas também se prestavam à exibição imediata de habilidades 

interpretativas, a minimizar o risco da concentração dispersa do público em salas de 

concerto grandes preenchidas pela sonoridade discreta do violão e, também, a peças de 

caráter que explorassem o lado exótico, do estrangeirismo que fascinava o público. Esse 

ponto é importante, porque uma parte de sua carreira se desenvolveu fora dela, 

notadamente nos Estados Unidos. Carlevaro visava à música de câmara, a música atonal 

e uma abordagem interpretativa mais “moderna”, direta e pretensamente não 

intervencionista, sem os arroubos expressivos característicos da geração segoviana que 

impediriam, de acordo com a formulação de Stravinsky que analisamos, a obra de falar 

“por si”. Se por visão, entendemos aquilo que é visado, ou seja, posto à vista como 

objetivo, então o repertório de interesse e as ideias em torno da carreira deveriam estar 

claros já no momento em que se aprende a tocar escalas. 

Deixamos aqui em aberto o papel da relação aluno-professor, devido à 

dificuldade em que o aluno tenha realmente decidido sua vida ao mesmo tempo em que 

percorre os primeiros passos de sua formação. A questão da concepção prévia, visão 

prévia e posição prévia se tornam um assunto bastante pertinente para o ensino. Quando 

procuramos saber o lugar da música na vida e no contexto familiar ou social dos alunos, 

que fazemos senão perguntar pela pré-concepção, pré-juízos e pré-conceitos destes em 

relação ao instrumento que eles foram levados a aprender? No entanto, essas não são 

questões que podem ser tratadas nas aulas sempre de maneira direta. 

Voltando à questão do método, uma leitura que leve em conta esses elementos, 

sempre parte da tradição histórica do músico que elaborou o manual, a sua formação, os 

preconceitos e os pontos prévios de compreensão (posição, visão e concepção prévias). 

Ou seja, os fundamentos só podem ser vistos, levando em conta as categorias que 

caracterizam uma leitura hermenêutica. A alternativa é um processo muito mais direto, 

embora não seja nada simples, que não interessa à performance enquanto pesquisa: 
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aplicação prática direta do manual como estabelecimento de uma diretriz para o estudo 

cotidiano. 

Esse processo se identifica com a leitura tecnológica que mencionamos antes. O 

estudo é despersonalizado e objetivo. É um tipo de leitura que pode ser feito com 

qualquer texto, mesmo em relação a uma obra musical, na medida em que se tem 

estabelecidos todos os passos para o que se pode ser chamado, em cada contexto, de 

uma interpretação “correta”: leitura gramatical exata, notas certas no ritmo certo, 

eleição dos dedilhados funcionais, compreensão do fraseado e da estrutura musical e 

aplicação direta de procedimentos de estilo que, (“sabe-se”!), tem relação com a 

temporalidade da obra. Exemplos desses procedimentos pululam no dia a dia do 

trabalho dos violonistas, nas salas de aula e nas master classes: Timbres focados e 

“doces” para a música de Sor63, escopo dinâmico estrito para música barroca, muito 

rubato e vibrato para música romântica, contrastes mais extremos e abruptos de 

dinâmica e\ou timbre para a música de contemporânea, etc.  

Eis ali uma caricatura de modelo esquemático de leitura aplicada à interpretação 

musical, a última instância que poderia depender de um “esquema”. O objetivo da 

caricatura é apontar para uma forma de pré-concepção interpretativa que tem uma 

enorme utilidade no escopo da didática, mas torna-se foco de uma gangrena intelectual 

em torno da interpretação musical tão logo o intérprete tenha alguma condição de 

compreensão para além da leitura gramatical. É uma leitura que segue como modelo o 

projeto do método científico que, logo que estabelece uma verdade, dilui o pensamento 

na aplicação sempre renovada do método, para atingir os mesmos resultados. Destrói e 

arruína o objeto em sua forma pré-concebida, mas mantem o sujeito interpretante 

intocado nas suas concepções prévias apesar do contato com o objeto. É o caso 

característico do que Heidegger pretendeu demonstrar com sua escandalosa afirmação: 

“A ciência não pensa”. Seria de se pensar em que medida, em que sentido e com que 

direito o artista pode se dar a essa possibilidade. A leitura tecnológica tem o propósito 

de salvaguardar mais o sujeito interpretante, ele que deveria salvaguardar a obra de arte, 

do que de lança-lo na aventura da interpretação, que pode ser dilacerante, porque retira 

                                                           
63 Fernando Sor (1778-1839), compositor icônico do classicismo violonístico. O termo “doce” é técnico: 

timbre obtido ao tocar na região das cordas mais próximo ao ponto médio exato entre a casa pressionada 

pela mão esquerda (ou o capotasto) e o cavalete do que o comumente usado. O uso desse som se prestaria 

a evocar a sonoridade de Sor, que tangia as cordas sem unhas. Aqui, as palavras “costume”, “tradição” e 

“comumente usado” encerram conceitos que, na leitura hermenêutica, se tornam categorias complexas 

que permitiriam um aprofundamento, uma lida com novos dados históricos, muitas vezes antagônicos a 

compreensão estabelecida, e, por fim, uma atualização da interpretação do texto musical. 
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o intérprete de seu lugar de conforto, lançando-o na contingência temporal de sua 

própria finitude, da temporalidade e finitude, portanto, de suas próprias percepções. A 

consciência hermenêutica procura o que há para além do método estabelecido, 

estruturando-o e impulsionando-o. 

Esta compreensão estabelecida, sistematizada, a que chamamos de “aplicação 

tecnológica de saberes a um objeto concebido com a objetividade e distanciamento do 

método científico”, é aprendida nas fábricas de cultura, nas salas de aula, “no museu, na 

sala de concerto” (GADAMER, 154)64. Aprende-se a ouvir e a julgar a obra ou a 

interpretação como boa ou ruim. Assim concebida, a apreciação e também a 

interpretação musical não passam de violência contra a obra a fim de evitar a violência 

contra o sujeito em seus sistemas de representação cuidadosamente aprendidos e 

incorporados através de anos de escuta e de assimilação de técnicas de julgamento que 

não tem outra razão senão a de manter a percepção como ela está. A manutenção de 

poderes e estruturas sociais dominantes entra em questão somente depois desta 

necessidade de conservação, que parece ser tão intrínseca quanto a necessidade de 

renovação. Ambas podem levar a resultados excelentes ou desastrosos. Cabe aqui, como 

em tudo, buscar os fundamentos do processo interpretativo ou permanecer infrutíferos 

na recomendação pueril da busca do equilíbrio.  

A tradição historicamente conformada também tem aqui o seu papel. Quando 

temos estabelecidos lugar e função dos procedimentos metodológicos, a consciência 

hermeneuticamente formada desafia esses procedimentos nos quais a percepção e o 

julgamento se fundam. Ela é evocada como força ativa, sempre e novamente posta em 

                                                           
64 Vale citar o parágrafo inteiro: “A ‘diferenciação estética, que atua como consciência estética, produz 

para si mesma uma própria existência externa. Comprova sua produtividade na medida em que prepara, 

para a simultaneidade, os seus lugares, a biblioteca ‘universal’ (...), o museu ou o teatro permanente, a 

sala de concertos, etc. Deve-se diferenciar claramente aquilo que surge agora, daquilo que é mais antigo. 

O museu, por exemplo, não é simplesmente um acervo que se tornou público. Mais do que isso, os 

antigos acervos espelhavam (nas cortes e nas cidades) a escolha de um determinado gosto e continham, 

preponderantemente, os trabalhos de uma mesma ‘escola’, concebida como exemplar. O museu, ao 

contrário, é o acervo de tais acervos e, caracteristicamente, alcança sua perfeição no encobrir seu próprio 

surgimento, a partir desses acervos, quer através de uma reordenação histórica do conjunto, quer através 

das complementação mais abrangente possível. Algo semelhante pode-se apontar no teatro, que devém 

permanente ou no empreendimento de concertos do último século, onde o repertório se distancia mais e 

mais do criar contemporâneo e se adequa à necessidade de uma auto-afirmação, que é característica para a 

sociedade instruída que sustenta essa instituição. Mesmo formas artísticas que tanto parecem resistir à 

simultaneidade da vivência estética, como a arte da construção, acabam sendo envolvidas por ela, que 

através da moderna técnica de reprodução, quais aquelas maquetes em imagens, quer através do turismo 

moderno, que transforma as viagens em páginas de livros ilustrados ”. (GADAMER, 2008, p.154 e 

155). “Simultaneidade” quer dizer, aqui, a reunião de tudo o que pode ter valor artístico, como categoria 

atemporal e trans-cultural. Duchamp, em seu urinol, critica a consequência comercial de uma 

radicalização da simultaneidade. Gadamer trata disso nas páginas anteriores à atual citação. O exemplo de 

Duchamp, no entanto, é nosso. 
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movimento para que novas percepções preparem uma postura interpretativa: sempre 

ouvimos de novo Carlevaro para entender Segovia. O caso de Schoenberg, em seu 

esforço de deduzir regras-guia para a formação do compositor a partir do seu passado 

histórico é exemplar de uma tarefa auto-imposta para a compreensão que encontra sua 

razão na formação histórica, no esforço interpretativo e não na acomodação dos lugares 

já visitados. Isso vale para quaisquer objetos musicais novos, seja do ponto de vista 

técnico-perceptivo ou do ponto de vista dos usos sociais. Mais próximo ou mais 

afastado de uma consciência estética, a consciência histórica se revela um componente 

tanto mais próximo da hermenêutica quanto mais ativa ela se revela na percepção de 

objetos novos.  

No acontecimento da obra de arte, está em jogo de modo radical a desconstrução 

do sujeito na direção da obra. A consciência hermeneuticamente formada, dirigida à 

obra de arte, convida a consciência interpretante a percorrer um processo que, diluindo 

sujeito no objeto, demonstra o copertencimento entre os dois e mantem o caráter de 

abertura das possibilidades de compreensão da obra. O giro hermenêutico vai da leitura 

gramatical à revisão de todos os pontos elaborados e desenvolvidos, visando evitar fazer 

da obra um território de aplicação de ideias pré-concebidas para preservá-las como tais. 

É claro que aqui não se trata de afastar a ideia pré-concebida, muito ao contrário. Como 

se pode dominá-la e reformulá-la se ela não está em nosso campo de visão? Consciência 

hermenêutica é manter no horizonte a historicidade como causa do esquema 

interpretativo atual, como fonte da visão, concepção e posição prévias. Ela é a abertura 

para o que vem ao nosso encontro, propondo sempre outra compreensão assentada na 

obra. Os mesmos elementos estão em ambas possibilidades, tanto a inautêntica, 

esteticamente alienada, quanto a hermenêutica, determinada pela obra e pela imersão no 

seu mundo: pré-concepções, historicidade, capacidade de leitura gramatical, ou seja, de 

entendimento imediato das funções básicas da linguagem musical. A diferença, dizemos 

novamente, é o lugar e função desses elementos. 

A consciência formada hermeneuticamente lida com o círculo que vai das 

concepções prévias ao objeto, e dele de volta às concepções prévias. Esse processo que 

exige imersão na historicidade, tanto do interpretante quanto do objeto interpretado, 

dilui a separação entre o sujeito e o objeto. Ambos estão sujeitos ao caráter sempre 

provisório da interpretação. 
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CAPÍTULO 5. ESTRUTURA HERMENÊUTICA DA INTERPRETAÇÃO MUSICAL: UM MEIO DO 

CAMINHO ENTRE A PROPOSTA E A DESCRIÇÃO 

Também para nós a questão da verdade da arte obrigou a uma crítica da 

consciência tanto estética como histórica, ao mesmo tempo em que 

indagamos pela verdade que se manifesta na arte e na história. 

 

Gadamer, Verdade e Método, p. 269. 

 

Durante as considerações anteriores, esperamos ter delineado dois pontos 

principais de nossa tese: 

1. A hermenêutica no âmbito filosófico estrutura o conhecimento em termos de 

sua fundamentação interpretativa, estabelecendo o embasamento da compreensão 

humana e do desenvolvimento dessas interpretações. Ela acusa que o fato da 

interpretação musical não exclui a necessidade de interrogar ao intérprete sobre suas 

pré-compreensões, seus fundamentos históricos e sua tradição, como também não 

diminui a necessidade de manter essa interrogação hermenêutica norteando as 

adaptações sucessivas que a interpretação do objeto sofre em busca da coerência 

interpretativa, na qual se reconhece sua validez, ou seja, sua verdade; 

2. Uma formulação hermenêutica da performance musical define a interpretação 

como investigação consciente dos fundamentos que tornaram possível a um constructo 

interpretativo ser reconhecido, com mais ou menos razão, como válido ou convincente. 

A questão hermenêutica coloca para o problema da interpretação musical, enquanto 

pesquisa, o processo de construção da produção artística, corporificando – e por isso 

conscientizando – os resíduos desse processo. O foco da interpretação musical passa a 

ser dirigido mais para seus fundamentos e pressupostos (típicos campos pesquisados 

pela hermenêutica) do que para a reiteração de procedimentos que pré-determinam o 

constructo interpretativo. Ou seja, a pergunta pelo fundamento hermenêutico da 

interpretação transcende a aplicação de uma técnica interpretativa e impõe ao intérprete 

a tarefa de controlar os pressupostos de seus métodos aprendidos previamente. 

Como o problema hermenêutico atinge o problema da obra de arte em geral, é 

necessário um parágrafo rápido sobre a hermenêutica em face da composição. Assim 

como a performance, a composição é também um problema hermenêutico, que guarda 

semelhança com a interpretação por serem ambas constructos artísticos. Essa 

comparação pode elucidar a relação, somente aparentemente conflitante, da 

interpretação enquanto representação de uma obra, portanto arte reprodutiva, mas 
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também enquanto obra de arte que guarda sua autonomia mesmo em relação à obra 

visada na performance, pois se um ato criativo (a composição) pode ser explicado 

hermeneuticamente, o aspecto hermenêutico da performance ganharia ainda mais 

pertinência porque é, de modo mais explícito e essencial, uma arte de interpretação. 

Enquanto obras, tanto a performance quanto a composição tem suas 

especificidades, pois são configurações da linguagem e, como tais, revelam-se no 

processo através do qual nós somos falados através delas. Somos falados porque não 

temos liberdade para usar-nos livremente da linguagem musical ou de qualquer outra 

linguagem, como se ela fosse uma ferramenta. Nós existimos como formulações 

comunicativas no interior das possibilidades e dos limites da linguagem comum, à qual 

corresponde um esforço de aprendizado e estabelecimento de uma comunidade de 

sentidos, se quisermos que haja qualquer possibilidade de comunicação (SCHMIDT, 

2006, p. 166). Isso vale para a linguagem verbal, mas qualquer linguagem funciona 

nesse condicionamento ao qual o Ser (ver capítulo 2) tem que se adequar enquanto faz 

uso de algo entendido como “sua liberdade de expressão” que exige, no entanto, uma 

conformação. Assim, a linguagem tem uma autonomia, por mais que ela se modifique 

com o uso que lhe damos: nenhuma adaptação pode ser feita por um não-membro da 

comunidade linguística, a linguagem tem que ser primeiro aprendida. Ela não é, de 

nenhuma maneira, uma invenção. 

Conforme já discutido, o primeiro grande traço que une arte e linguagem é essa 

autonomia que limita seu caráter de invenção à uma existência que nos impõe um 

aprendizado de vocabulário e de regras nas quais o sentido é relacionado. Assim, na 

linguagem, tanto quanto a arte, o problema do caráter de representação é a 

representação daquilo que ela mesma é. A linguagem fala através dos enunciados. A 

arte, igualmente, fala através das possibilidades de configuração nas quais 

reconhecemos as obras e seus pertencimentos históricos. Sem esses pertencimentos, 

sejam eles originais ou reintroduzidos por tradições que adotam as obras em contextos 

diferentes, nenhuma compreensão pode ser atingida. Se há compreensão, é devido a 

esse pertencimento pré-existente, onde a arte ou a linguagem podem aparecer, podem 

brilhar, ou seja, se destacar enquanto elementos aos quais incide uma compreensão, um 

entendimento, uma tentativa bem sucedida de interpretação. Esse caráter de autonomia é 

o que faz da arte algo que representa, mas o referente da representação é ela própria. 

Grande parte do livro “A Hermenêutica da Obra de Arte” de Gadamer é dedicada a 

esclarecer esse aparente paradoxo (a arte é representação de si mesma) que se resolve 
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recorrendo à explicação ontológica, que se reporta ao “é”, na pergunta o que é a obra de 

arte: o ser da arte é o ser de sua tradição histórico-poética. O fato de surgirem obras 

novas não é uma questão do puro fazer, mas do compreender o que se faz com vistas ao 

que se fez. Isso torna cada obra uma resposta à tradição artística, sendo ou não 

consciente desse pertencimento histórico.  

Isso coloca a composição musical igualmente como um problema para a 

compreensão. O que diferencia essas duas diferentes formas configuradoras (a 

performance e a composição) é que o constructo interpretativo (performance) tem a 

tarefa de se reportar a uma obra não como uma resposta à tradição composicional, mas 

às tradições interpretativas. O constructo interpretativo se reporta à outras 

interpretações, inclusive de outras obras que não àquela visada. O constructo 

interpretativo tem a obra como algo a se reportar, mas não enquanto uma representação 

de si mesma, o que é trabalho para a obra, mas como uma referência em relação à qual o 

constructo constituirá sua declaração de verdade, origem e validez. Assim pode de fato 

ser discutido o problema a respeito de uma interpretação ser mais ou menos verdadeira, 

desde que se entenda o conceito de “verdadeiro” não como adequação ao enunciado, 

mas como potencial de revelação da obra que o constructo permite que apareça, naquilo 

que a obra, e não o intérprete, tem de verdadeiro. Todas as operações necessárias para 

atingir ou atualizar esse objetivo se referem a tradição de procedimentos interpretativos: 

mais vibrato, nenhum vibrato, adequação de som na referência dada por instrumentos 

históricos, uso de afinações que tem interferência na ressonância, escolha de dedilhados 

datados que não expressam um pensamento contemporâneo da técnica do violão 

moderno, etc. A essa tradição é que o intérprete se reporta: a obra aparece aqui como 

um guia que conduz a interrogação do intérprete à tradição de que faz parte. 

A verdade do intérprete só se deixa ver sob a forma, mais ou menos bem 

representada, da verdade da obra. É isso que se entende quando chegamos à formulação 

de que um intérprete verdadeiro deixa que a obra fale, a despeito da imensidão do 

processo ativo que isso implica. A confusão dessa interpretação que “deixa” acontecer a 

obra, com o não-intervencionismo da mera execução, conforme discutimos no capítulo 

3, se dá pela compreensão de que a verdade da obra afloraria por si mesma. Nada mais 

equivocado. A verdade da obra exige um enorme esforço de compreensão tanto por 

parte do intérprete quanto de seu ouvinte para que se possa dizer que “ela surge”. E, no 

entanto, a obra se impõe em si mesma. A interpretação requer a referência à obra sendo 

tão mais válida quanto melhor responder à sua configuração plurissignificante. Isso 
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sublinha o caráter hermenêutico da performance, que se coloca como um constructo e 

não como uma formulação estética. Esta procura o postulado verdadeiro sobre a arte 

enquanto que a performance é a imersão na linguagem que fala através do intérprete 

(GADAMER, 2008, p. 463). A hermenêutica mantem, por tanto, seu caráter de 

abrangência, ela se refere ao contexto da interpretação tanto quanto no contexto da 

criação musical. 

Cumpre agora avaliar os dois pontos, levantados no início de nosso capítulo, 

demonstrando através de estudos de caso como o pensamento hermenêutico se aplica à 

interpretação musical. Porque uma das formas de compreender a hermenêutica é como 

aplicação de uma tradição interpretativa à um texto que deve ser interpretado, mas 

visando uma ampliação do horizonte interpretativo. A interpretação musical só inicia 

seu passo como pesquisa e como constructo artístico autônomo quando seu objeto é a 

interpretação visada, mais do que a obra em si, embora a obra seja sempre o horizonte 

final para a interpretação que não se proponha como livre apropriação criativa. Ou a 

aplicação hermenêutica se refere ao próprio horizonte interpretativo que precisa sempre 

ser expandido, ou não é nada que difira do método para atingir a verdade, uma falácia 

hermenêutica que não tem correlação com o fenômeno interpretativo em sua dimensão 

histórica e finita. 

Enquanto arte, a performance está contingenciada na perspectiva que Gadamer 

coloca como o “jogo da arte”, ou seja, como autonomia co-pertinente participativa entre 

artista, obra e receptor, como vimos no capítulo 2. É nesse campo que o conceito de 

“regra” entra em cena. A teoria geral da interpretação determina que essas regras estão 

sujeitas às condições, possibilidades e limites determinados pelo objeto a ser 

interpretado. Na interpretação musical, esse objeto é a obra. A regra é revisada sempre 

que essa readaptação exija uma nova acepção da obra. Como um tipo específico de 

produção artística, cada performance é uma obra interpretativa, enquanto jogo, ela 

reporta-se às regras internas de seu desenvolvimento. A performance, para além da 

atitude de fruição, exige que seja decidido em que sentido sua abordagem poderá ser 

considerada válida e esse sentido é estabelecido pelo jogo nas regras internas que foram 

determinadas pelo complexo que vai da comunidade linguístico-interpretativa, para o 

enunciador do constructo interpretativo. 

A performance é uma questão hermenêutica porque seu objeto de investigação 

não é outro senão os pressupostos que estruturam a compreensão particular deste 

intérprete que o pesquisador, ele mesmo, é. Isso dirige o olhar para a tradição, seja ela 
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negada, confirmada ou posta como origem de uma derivação. Esse aspecto vale para a 

interpretação na sua forma mais geral e abrangente. Por isso a hermenêutica foi 

entendida em certos momentos como aplicação de uma técnica, ou arte, de interpretação 

de textos. Gadamer esclarece que não se trata de determinar essa técnica como arte de 

compreensão da verdade, que ela não corresponde a uma compreensão do texto 

supostamente mais fiel, ou seja, mais correspondente à verdade do texto do que outras. 

Não se trata mais da questão de saber se um texto é ou não um portador da verdade, mas 

de saber-se se, e de que modo seria possível, fazer afirmações de verdade sobre um 

texto65. Por isso o que é aplicado na técnica, não é um método, mas o sujeito, definido 

como um horizonte de conhecimento, tradição e pré-concepções. O sujeito é que é 

aplicado no processo interpretativo, se esse processo for compreendido 

hermeneuticamente. 

Ao longo da história do conceito (capítulo 1), entendemos que não são somente 

as mensagens metafísica, jurídica ou filosófica que carecem de uma técnica 

interpretativa. A arte, sua experiência, fruição e feitura, é produto de uma compreensão 

da realidade das coisas, das matérias sujeitadas à formatividade que a obra lhes impõe. 

Ao aprender os diferentes ofícios (e a arte aqui se inclui como um caso ao lado das artes 

de artesanato e das artes de interpretação de textos) aprendemos a linguagem ao mesmo 

tempo em que apreendemos a sua tradição histórica a partir do método dogmático do 

fazer e do aprender-como. Para nós, a maturidade artística ou a maturidade no exercício 

do ofício, começa quando somos capazes de questionar e interferir nessa tradição na 

qual nossa consciência artística se formou, igualando a validez de nossos próprios juízos 

ao daquele que reconhecemos como autoridade. Isto significa realizar a indicação 

formal de toda a autoridade, que nunca é de fato autoridade sem que seja possível 

inspecionar suas afirmações (GADAMER, 2008, p. 221): “Pois existe uma forma de 

autoridade que foi particularmente defendida pelo romantismo: a tradição”, a qual não é 

simplesmente posta de lado ao abandonarmos a tutela do mestre, símbolo da autoridade, 

que foi confundida após o racionalismo cartesiano com a coerção violenta do dogma 

opressor. “A realidade dos costumes, por exemplo, é e continua sendo, em âmbitos bem 

vastos, algo válido a partir da herança histórica e da tradição (...). É isto, precisamente, 

                                                           
65 Ver GADAMER, p. 416 e ss., para uma discussão sobre o problema da autoridade e da tradição face à 

razão na crítica empreendida pelo iluminismo: “Na realidade, autoridade não tem nada a ver com 

obediência, mas com conhecimento”, como se lê na página 420. Ou seja, só pode haver uma autoridade 

no contexto linguístico em que os conhecedores atribuem a alguém ou a alguma tradição, uma qualidade 

superior que pode ser discutida e comprovada – ou rechaçada. 
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que determina a tradição: o fundamento de sua (dos costumes) validez”. Esse processo 

não é sequencial, mas é aprendido ao mesmo tempo em que a tradição se corporifica na 

temporalidade que cada um de nós é. Por isso o aprendizado da linguagem musical é, 

desde o primeiro momento, o aprendizado da linguagem interpretativa através da 

tomada de decisões. Tanto mais difícil é atingir a maturidade interpretativa, quanto mais 

tarde se inicia o processo de se responsabilizar pela posição perante a tradição que 

tomamos sempre que abrimos uma partitura. 

Quanto ao segundo ponto, a pertinência da hermenêutica no terreno da 

performance musical, fomos aqui para além da óbvia e significativa nomeação da 

subárea (práticas interpretativas) para extrair, do próprio estudo histórico da 

hermenêutica, relações com nosso modo de compreender os textos musicais, na relação 

com os conceitos prévios (os pré-conceitos que Gadamer procura reabilitar) e com nossa 

historicidade compreensiva. Se a relação partitura-obra já problematiza e amplia a 

questão interpretativa da inter-textualidade (REGO, 2013, p. 215), pensá-la 

hermeneuticamente aponta para o fato de que a partitura já é, ela mesma, uma 

interpretação do fenômeno musical. Isso se dá não porque a hermenêutica transforma 

toda a realidade cognoscente em um texto a ser compreendido, mas porque o que 

realmente importa para nós, enquanto intérpretes, é averiguar o quanto é possível 

desconstruir de nossos pressupostos interpretativos e atualizar a compreensão musical 

das obras a cada nova leitura. 

Do relato histórico que delineamos, resta de resíduo a ampliação da questão da 

compreensão como: 

a) audição da mensagem;  

b) compreensão, entendimento, apreensão e;  

c) transmissão para outras possibilidades compreensivas, outros sujeitos, outras 

temporalidades e outras estruturas de compreensão.  

 

Fecha-se assim o círculo hermenêutico e recomeça-se o processo de 

entendimento, atualizado em sua estrutura temporal.  

Apresentaremos agora nossa contribuição, que deve ser entendida enquanto 

meio do caminho entre uma descrição dos procedimentos interpretativos sempre em 

questão quando abordamos as obras de arte, e um modelo de aplicação provisória de 

interpretação musical formalizado pela indicação da hermenêutica filosófica. Como 

vimos, qualquer modelo hermenêutico pode ser visto como uma norma técnica de 
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interpretação, mas para que o movimento hermenêutico permaneça fértil, a interpretação 

que se pretenda provisoriamente como técnica precisa se apresentar como mais do que 

mera tecnologia, precisa se apresentar como estruturação de um pensamento. É isso o 

que faz a inclusão das pré-concepções no círculo hermenêutico. O que é interpretado 

não é a obra, é nossa pré-compreensão dela. De outra forma, temos o modelo como 

método aceito tacitamente enquanto caminho inquestionado rumo à obtenção de uma 

suposta e inverossímil verdade final sobre a obra. Esta é a forma de compreensão da 

ideia de hermenêutica deteriorada, desgastada pela vigência do método científico e da 

expectativa de que ele seja válido em toda parte. É uma forma vigorosamente rejeitada 

por Gadamer: não há relação entre texto e leitor, entre obra e interpretação, ou seja, não 

há relação hermenêutica onde o método – e não a obra, incluída a sua tradição 

interpretativa – seja o alvo da mediação com a verdade. Por isso o modelo de aplicação 

de regras interpretativas tem que ser visto não somente como provisório, mas também 

como algo que visa a compreensão do sujeito, delimitada pelo objeto posto como 

presença para a consciência hermeneuticamente formada. O objeto interpretado e sujeito 

interpretante tem que realizar de modo pleno a ideia do co-pertencimento. Não há um 

objeto que possa ser apresentado como uma performance, ou seja, como uma obra de 

arte interpretativa, sem que seja lançada de antemão uma ligação extrema e radical com 

a historicidade do intérprete-performer. 

Do primeiro contato com a obra, que pode ser pela partitura ou por uma audição, 

até a plena possibilidade de sua apresentação por parte do intérprete, sugerimos que o 

processo do entendimento musical percorra cinco etapas, que discutiremos agora em 

termos musicais, e não exemplificativos. Embora elas estejam expostas aqui de maneira 

bastante clara e definida, acreditamos que essas etapas se interpenetrem continuamente 

durante todo o processo hermenêutico. São elas: 

 

1 – Leitura dogmático-gramatical do texto: exposição dos materiais para a noção 

estético-temporal do intérprete; 

2 – Crítica do material obtido conforme a pré-compreensão histórica e estética; 

3 – Identificação e questionamento dos preconceitos históricos, estéticos, 

técnicos e poéticos vigentes nas ações sonoras; 

4 – Determinação das “correções” da leitura dogmática; 

5 – Integração dos elementos ao aparato neuro-motor do músico: 

formativização-formalização do material. 
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Vejamos os elementos que caracterizam cada uma dessas etapas: 

5. 1 - Leitura dogmática ou gramatical do texto: exposição dos materiais para a noção 
estético-temporal do intérprete: 

Inicia no momento em que temos um texto diante de nós, que pode ser uma 

partitura. Se é possível que Gadamer afirme que qualquer fenômeno intencionado pode 

ser considerado um texto disponível hermeneuticamente, é porque a universalidade do 

problema interpretativo se baseia nessa característica intencional do fenômeno 

percebido pela consciência, que existe já quando movimenta um horizonte interpretativo 

pré-determinado no qual estamos, de antemão, jogados: não há uma consciência 

independente da realidade, há a consciência de algo. Senão, não poderia se considerar a 

obra nas maneiras diversas que a pré-concepção possibilita, a obra sempre imporia uma 

interpretação única. Esse erro hermenêutico é implícito na compreensão degradada de 

ciência, segundo a qual cumpre descortinar a verdade imanente ao objeto. O objeto 

artístico não se submete a isso, por exigir do pesquisador uma postura interpretativa. 

Para investigar o objeto artístico, é necessário levar em conta, na investigação, a pré-

concepção. Esta, para começo, já determina o texto enquanto algo passível de ser 

executado ou interpretado (distinção discutida no capítulo anterior, baseado na 

formulação de Stravinsky). Considerar o texto como algo disponível para uma dada 

interpretação, já é trabalhar nossas pré-concepções. Mas nesse primeiro estágio da 

leitura dogmática, elas não podem ainda ser alvo da investigação, porque o texto, a obra, 

primeiramente precisa se por diante do leitor na forma espontânea e pré-determinada 

que nossa habilidade de leitura técnica permite. A isso chamamos, na performance, de 

aprender uma obra nova. Ao longo do aprendizado, a interpretação se enriquecerá tanto 

mais quanto maior for nessa capacidade de corrigir essa espontaneidade na 

interpretação, que é sempre falsa, porque está fundamentada em um complexo de pré-

concepções. Perceber interpretação como manifestação de uma espontaneidade não é 

nada além de ignorância a respeito dessas pré-concepções. 

Não aprendemos uma obra sempre somente pela tradição escrita. A tradição oral, 

nestamomento de profusão e disponibilização de gravações, retoma hoje uma espécie de 

atualidade, havendo no mínimo uma concomitância de formas através das quais uma 

obra e seu vocabulário poético é apreendido. Qualquer que seja a forma que uma obra 

nos chegue, o que é fundamental aqui é considerar que nos encontramos, no primeiro 
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estágio hermenêutico da intepretação musical, diante de um fenômeno: uma partitura, 

uma gravação, ou um músico diante de nós que nos ensine nota por nota uma dada 

composição. O importante é o fato de esse fenômeno, por mais amplo que seja, poder 

ser tomado como um texto primário. O que o caracteriza como tal, é a capacidade desse 

fenômeno pôr em marcha uma habilidade gramatical de leitura. Por isso, um texto é 

tudo aquilo que move o estágio primário de leitura a que nos referimos como 

gramatical. 

Vejamos o modo através do qual a experiência de leitura se impõe 

dogmaticamente devido a nossa habilidade condicionada de ler. Percebemos isso 

através da dificuldade de evitar ler algo e extrair sentido dele quando uma palavra se 

coloca diante de nós, por exemplo, diante de um anúncio. Aqui, a leitura flui 

diretamente, dando a impressão de acontecer autonomamente. Ter que fazer um esforço 

de leitura significa falta de capacidade gramatical, por exemplo, diante de um anúncio 

em uma língua que não dominamos muito bem. O mundo se mostra como motor de 

habilidades gramaticais de leitura tão refinadas para as mais variadas culturas não 

letradas, que nosso exemplo se envergonha de requisitar a condição de letramento para a 

compreensão gramatical do que chamamos de primeiro estágio. Em todo o caso, há um 

processo que move nossa capacidade gramatical de leitura prévia independentemente de 

um esforço, porque há já uma habilidade pré-estabelecida que condiciona e põe diante 

de nós, por assim dizer, aquilo que merecerá nosso esforço interpretativo. A habilidade 

de leitura é que põe esse texto diante de nós, e a diferença está no esforço, que só pode 

ser requerido após a instauração do texto. Esse processo descreve um ponto de partida 

geral o suficiente para que se caracterize como primeiro estágio do processo 

interpretativo o estabelecimento de um fenômeno como texto a ser lido, que surge da 

leitura gramatical. A falta de capacidade gramatical não implica falta de capacidade 

hermenêutica, mas canaliza a interpretação através da condição gramatical do sujeito 

interpretante. Isso vale para a leitura de partituras, obras literárias, sinais da natureza, 

cenas do cotidiano e toda a sorte de experiências de compreensão preliminar. No 

trabalho característico da performance como pesquisa, esse estágio é determinado 

quando essa leitura gramatical mostra diante de nós algo que poderá em seguida ser 

tomado como alvo de uma escuta analítica, mas a leitura gramatical precisa ser capaz de 

apresentar um texto que preceda essa escuta analítica. Quando começa a análise formal, 

a percepção do esquema formal da composição, a hermenêutica da interpretação 

musical já aponta para outra fase. 



130 
 

5.2 - Crítica do material obtido conforme a pré-compreensão histórica e estética:  

Aqui ocorre uma confrontação dos resultados da etapa anterior com a 

atualização de conteúdos estéticos e históricos referentes à obra. Essa atualização 

caracteriza o intérprete executante e é feita através das leituras, audições, aulas, 

discussão de trabalho com professores e colegas. A partir dessa postura crítica é que os 

elementos interpretativos são selecionados, incluídos, elaborados e/ou excluídos. 

Operações características dessa fase envolvem grande parte do que vem sendo 

considerado como “o trabalho musical em si”, mas eu gostaria de chamar a atenção de 

que a ação que visa à crítica do método de julgamento interpretativo já introjetado pode 

estar completamente ausente. Ou seja, estamos limitados em nossa possibilidade 

hermenêutica ainda quando nossas habilidades interpretativas são já um gesto de nossa 

vontade, diferentemente da autonomia que a leitura dogmático-gramatical aparenta no 

estágio anterior. As operações dessa fase podem ser: a subdivisão formal da obra e a 

disposição das ações sonoras específicas correspondentes a cada seção, período, frase, 

motivo; a decomposição analítica da obra em seções cada vez menores até chegar ao 

menor nível de detalhe; e mesmo a formalização provisória desse trabalho (gravação ou 

mero registro mental para o intérprete). Neste estágio, operamos com nossa pré-

compreensão como uma força determinante, não há liberdade interpretativa porque não 

houve seleção das possibilidades diversas entres as quais se dará uma escolha. Muitas 

vezes somos levados a aceitar esse estágio como final, e aqui reside a principal 

contribuição da hermenêutica para a performance como pesquisa. Antes da pesquisa 

prévia, a interpretação propriamente dita permanece inacabada, permanece como 

tecnologia aplicada. O próximo estágio desponta quando há um reconhecimento, por 

parte do interprete, de uma exigência de revisão dos fundamentos da interpretação 

estabelecida nos processos indicados. 

5.3 - Identificação e questionamento dos preconceitos históricos, estéticos, técnicos e 
poéticos nas ações sonoras;  

Mesmo que a peça já tenha pertencido ao repertório do intérprete em qualquer 

momento do passado, aqui temos um estágio, ou estado, em que acontece uma abertura. 

Durante essa abertura, temos a transformação do texto obtido até aqui em uma espécie 

de pré-texto. Este ainda não é considerado o texto final da interpretação, pelas razões 

que elencamos no parágrafo anterior, mas já opera no processo hermenêutico como um 
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texto passível de crítica e elaboração. Ele ganha autonomia em relação ao texto tal como 

foi caracterizado na fase 1. Aqui não cabe mais “esta é uma semínima, este ritmo é 

pontuado e não é um ponto duplo, este crescendo se se inicia enfatizando tal nota”. 

Aqui, estas respostas não são mais positivas, estamos no território especulativo em que 

o contato não é com o que os códigos são, mas com o que eles poderiam ser. “Qual é a 

função musical deste ritmo para que seja escrito assim, o que é entendido como um 

ponto duplo na tradição interpretativa desta obra, a quê visa esta indicação dinâmica ou 

técnica”. 

Quando retomamos uma obra, frequentemente é esta fase a mais importante na 

re-elaboração/recuperação da interpretação. É quando novas abordagens ou mudanças 

nas maneiras aprendidas de exploração dos recursos acontece, representando um ganho 

hermenêutico. Ou seja, há um ganho na técnica e nas possibilidades de interpretação, 

que leva a um enriquecimento da compreensão e da vivência do aspecto dinâmico da 

interpretação musical, sempre que a obra enquanto texto é novamente sujeita a uma 

visita, a famosa “passada”, que é quando nos dispomos a transpor uma execução 

completa da obra. Através da sucessivas “passadas”, um roteiro para o restante do dia de 

estudo ou mesmo da seção de trabalho é obtido: os gestos sonoros são então 

recuperados, corrigidos e desenvolvidos, os padrões de sonoridade redefinidos e as 

descobertas e reconsiderações incorporadas na forma de ações sonoras a serem 

construídas no espaço do treinamento. Este estágio se caracteriza por poucas execuções 

da capo e muitas repetições de trechos, que se propõem a carpir o terreno mostrado pela 

formalização do trabalho no estágio anterior. Ou seja, aqui é onde a gravação 

experimental e/ou o registro mental obtidos como um pré-texto no início da fase 

anterior, fornecem as ideias para repetições, extrações de exercícios derivados dos 

trechos musicais, desmontagens e remontagens de passagens, por exemplo, quando 

tocamos vozes separadas para compreensão de como deve ser executada a obra no seu 

estágio final. O que caracteriza esta fase do processo interpretativo em meio a tantas 

possibilidades formativas é a busca por uma forma, já definida, da interpretação, que 

confere provisoriedade, rumo a algo que pode se configurar até mesmo como um outro 

constructo interpretativo. 
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5.4 - Determinação das “correções”; 

Esta etapa seria a mais “artesanal” do processo, porque implica em um gesto 

aplicativo em que os conceitos estéticos e a própria estrutura compreensiva tem que ser 

corporificados através de habilidades muitas vezes manuais e específicas, onde a 

profissão musical é reconhecida como uma das mais especializadas. Dedilhados, 

arcadas, pedalizações, ações mecânicas e suas relações com o resultado musical nos 

remetem diretamente ao problema da técnica. Com o conceito de hermenêutica, a ideia 

de que “executamos uma obra” é ampliada para um jogo dinâmico e complexo onde o 

que está em questão não são exatamente a obra ou a escolha do modo correto de 

executá-la, mas sim os pressupostos que validam essas escolhas musicais nas quais ela 

será apresentada. A ideia de que “temos um aparato técnico” tem a sua ampliação para o 

conceito grego antigo, tekné: modo de ver uma determinada substância formativizável 

em constructo artístico no contexto da poiésis. Ou seja, no domínio da produção da arte, 

a técnica não é o “como” se faz ou se obtém este som, este acorde, como se ressalte esta 

frase, como se faz este crescendo, esta ou aquela ênfase, esta ou daquela mudança de 

textura. Ela é muito mais o “como se visa” este ou aquele determinado material, porque 

é o modo de ver que determinará o modo de fazer. Ora, “visar algo” é uma coisa que 

sempre acontece sobre um plano de fundo. Então trata-se de como o intérprete entende 

este som, este acorde, esta frase, para que tenha que ser ressaltada, o aspecto principal 

está nas causas conceituais dos procedimentos técnico-interpretativos. O que ocorre 

neste estágio em que julgamos experimentar diferentes maneiras de execução é que 

escolhemos as possibilidades de modelagem do som incluídas no âmbito da técnica, 

entendida amiúde com o que preferimos chamar de “mecanismo”66, dentre as que se 

relacionam musicalmente com as tradições interpretativas nas quais estamos inseridos. 

O questionamento dessas tradições tem que se manter constantemente aberto, esta é a 

única coisa que justifica as constantes revisitações ao material musical, não só porque a 

compreensão tem que ser atualizada de geração em geração, mas principalmente porque 

a permanência na obra faz parte do conjunto de pré-condições para sua compreensão. 

Ao questioná-las é que adentramos verdadeiramente no âmbito hermenêutico, antes, 

                                                           
66 Dentre as obras didáticas em nível avançado para violão, devemos à Eduardo Fernandez a distinção 

entre técnica e mecanismo, corroborando a ideia de que Carlevaro manteve seu foco teórico muito mais 

no mecanismo do que na técnica propriamente dita. Para entendermos a poética interpretativa de 

Carlevaro (além, é claro, da audição de suas gravações) devemos buscar seus cadernos de Master Classes, 

onde a relação entre mecânica e música (que perfaz o conceito de técnica usado por Fernandez) se faz 

presente. O próprio Carlevaro utilizou preferencialmente a palavra “mecanismo” para falar da maioria de 

suas abordagens técnicas. 
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meramente repetimos e fixamos uma tradição interpretativa. Entender o motor da pré-

compreensão que opera nossas escolhas técnicas é o que levará às correções dos 

aspectos mecânico-técnicos e artesanais. A relação entre técnica e música, bem como a 

expertise técnica do interprete, visto agora estritamente como instrumentista, tem um 

papel central neste estágio. É a etapa das experimentações de andamento, de 

especulação sonora, das anotações abundantes na partitura, dos períodos longos de 

meditação sobre o texto musical e sobre nossas imagens sonoras a respeito dele. Muitas 

vezes é necessário aqui uma nova cópia da música para que as anotações não perturbem 

a visão das notas ou que a partitura original não seja completamente poluída. 

Encontramos no acervo de Sérgio Abreu várias obras copiadas exclusivamente com o 

fim de anotar experimentos de dedilhado, como é o caso da suíte BWV 997 e do 

Prelúdio, Fuga e Alegro BWV 998, de Bach. Essas anotações, embora sejam vistas 

frequentemente como um primeiro planejamento da execução mecânica, devem ser 

entendidas já como uma correção de pré-compreensões operantes desde a leitura, as 

quais não precisam sequer ser conscientizadas para que estejam operantes. Isso explica 

a facilidade com que certos textos são preparados sem que haja a necessidade de uma 

profusão de anotações, no caso de obras cujo estilo o intérprete já se encontre 

familiarizado. A atualização das interpretações, no entanto, depende do aprofundamento 

desta quarta etapa mais braçal, onde o questionamento interpretativo encontra seu 

espaço junto ao “fazer”. 

É frequente que a confiança do intérprete se fortaleça neste 4º estágio, dando 

uma falsa impressão de que a obra estaria pronta. Inferimos que essa impressão é falsa 

por dois motivos: Primeiro, porque este conceito de estar “pronto” não tem validade 

hermenêutica. Uma leitura é sempre pronta e ao mesmo tempo nunca é pronta, 

conforme a discussão dos estágios anteriores aponta. Há sempre algo pronto, mas esse 

pronto não é definitivo, ou seja, não tem validade como prontidão. Segundo, porque os 

elementos escolhidos não foram ainda submetidos à uma fixação neuro-motora. Este 

conceito retiramos de LEATHWOOD (2004) e o situamos no próximo estágio da 

estruturação da interpretação. 

Este estágio se caracteriza também, e de modo muito especial, pela mudança de 

função na palavra e na ideia de “tekné”. No estágio 3, a ideia é tomada como no senso 

comum, ela é “maneira de fazer” na interpretação de um dado material como, por 

exemplo, a ação do polegar em duas cordas graves, recurso frequente em obras de Villa-

Lobos. Assim dizemos, por exemplo, que a maneira de acionar o polegar em duas ou 
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mais cordas é inclinando levemente o polegar da mão direita na direção vertical em 

relação à corda. Isto é geral o bastante para corresponder a pergunta de “como se faz”, a 

compreensão popular de técnica, e vale tanto para obras como o Prelúdio n. 1, quanto 

para obras como o Estudo n. 11: tem-se uma configuração sonora e busca-se a operação 

mecânica correspondente, isso caracteriza a busca pelo “modo de fazer”, mas o 

entendimento da configuração sonora está implícito e permanece não discutido. Já neste 

estágio 4, a ideia da tekné é retomada agora não como voltada para o objeto, a obra, mas 

para o sujeito interpretante, o violonista. Sua técnica agora não pode mais ser descrita 

em termos positivos, ela se compreende como “modo de ver” o material. Dizemos agora 

diferentemente: “vejo (entendo) a ação em duas cordas do polegar no Prelúdio n. 1 

como uma divisão de naipes, que me exige um som da parte grave, como plano 

secundário e outro som da melodia. A inclinação do polegar deve então ser feita de 

modo a suavizar o ataque da sexta corda e tornar mais proeminente, pelo timbre e/ou 

pela intensidade, o som da melodia sobre o pedal que a acompanha”. Já no caso do 

Estudo 11, a ação dupla do polegar é uma mesma técnica para a execução de um 

material musical radicalmente diferente, pois trata-se de uma única melodia composta, 

como um bloco construído pelo paralelismo das terças. A inclinação do polegar visa 

aqui à obtenção de um ataque único e indiviso: “Entendo (vejo) a ação dupla do polegar 

como um componente, no sentido stravinskiniano de montagem de blocos sonoros, as 

duas notas precisam ter a maior identidade possível, tanto no timbre, quanto na 

intensidade”. A tekné como “modo de fazer” é a mesma, mas a tekné como “modo de 

ver” difere radicalmente. Claro que uma leitura diferente é possível. O trecho referido 

do Estudo n. 11 pode soar como dois cantos paralelos, e o violonista pode ressaltar essa 

compreensão. Mas perceba-se como cada opção interpretativa reflete uma pre-

concepção do que é o material da obra. A técnica aqui corresponde a essa pré-

compreensão, que pode ser corrigida ou confirmada. O 4 estágio é, portanto, o estágio 

da correção da tekné como “modo de ver o material”. 

5.5 - Integração dos elementos ao aparato neuro-motor, no cotidiano de treinamento 
do músico;  

De acordo com Jonathan Leathwood, os elementos musicais percebidos em uma 

interpretação são parte de uma construção psico-neuro-fisiológica. Os conceitos 

compreendidos precisam fazer parte da constituição física de modo que a apresentação 



135 
 

do material esteja disponível. Esse é o período do trabalho braçal, por assim dizer, que 

implica em repetições, compreensão de agrupamentos e trabalho mecânico desses 

agrupamentos até que estejam integrados nas seções maiores. Leathwood se refere à 

clareza e disponibilidade com que um interprete apresenta uma configuração musical 

tonal tradicional, diante da dificuldade em apresentar uma configuração musical atonal. 

Uma obra complexa em linguagem atonal muitas vezes demanda um esforço de leitura e 

análise para que se tornem evidentes as relações funcionais, orgânicas e estruturais do 

som. Leathwood afirma que em obras do sistema tonal essas funcionalidades se 

apresentam com muito mais fluidez, já que o sistema está incorporado ao ouvido. 

Acrescentaríamos que o sistema tonal faz parte de nossa pré-compreensão 

interpretativa. Através do trabalho de integração dos elementos musicais ao aparato 

neuro-motor, seguimos Leathwood ao afirmar que uma obra atonal complexa pode se 

tornar tão disponível para o intérprete quanto uma cadência Tônica-dominante que 

acompanhe uma melodia tonal.  

O problema colocado hermeneuticamente é: se não há ideia pré-estabelecida que 

modele o trabalho de aquisição dessa fluência, ela será atingida na medida limitada 

pelas concepções prévias e inconscientes. Seria uma sorte se elas coincidirem com o 

plano interpretativo delineado pela obra, mas é pouco provável que isso aconteça com a 

frequência que a confiança em um intérprete exige. Portanto, um entendimento da 

estrutura da obra é fundamental para eleição desses exercícios. Um exemplo deve 

ilustrar o caso, tirado do livro de Eduardo Fernandez.  

Uma das obras paradigmáticas do repertório violonístico, o Prelúdio, Fuga e 

Allegro, de Bach, BWV 998 é apresentado no final da obra de Fernandez em uma 

proposta de estudo muito semelhante a formulação de Leathwood de “integração das 

ideias musicais ao aparato neuro-motor do violonista”. Fernandez busca aqui o que ele 

chama de “grau zero”, uma alteração do texto baseado no que pode ser interpretado 

como uma movimentação mecânica derivada do original, no modo mais simplificado 

possível. A execução do trecho: 
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Fig. 7: Forma original do trecho, visada no processo de estudo proposto por Eduardo Fernandez. 

 

Ficaria assim: 

 

 

Fig. 8: grau 1, mudança do trecho a partir de um estágio intermediário, onde o saltos de posição são 

retirados. 

 

A diferença nos compassos 4 em diante se refere à manutenção da mão esquerda 

na mesma posição no trecho inteiro, ou seja, estudar os deslocamentos e mudanças de 

formato (posição vertical dos dedos uns em relação aos outros) sem desfocar a atenção 

com os saltos horizontais (posição da mão inteira ao longo da escala. O grau zero (ou 1, 

2, etc.) é uma simplificação cartesiana do problema mecânico para, digamos, fazer a 

mão entender, por meio da conscientização e elaboração da “sensação neuromotora” o 

que deve ser feito. As etapas seguintes a esse grau zero incluem um ensaio dos saltos, 

para uma casa de cada vez, assimilando esse salto e passando posteriormente para duas 

casas, e assim sucessivamente até o salto chegar à posição real da peça 
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Nada impede o músico de realizar as alterações que julgar necessário para seu 

aprendizado. A manipulação do material musical pode incluir questões musicais 

também. Na nossa sugestão da figura abaixo, o trecho no original pode ser estudado da 

mesma maneira indicada por Fernandez, com as relações de mudanças graduais de 

posição relativamente resguardadas. Contudo, aqui a separação rítmica visa um 

isolamento motívico. A melodia composta impõe adaptações de toque para a mão 

direita das quais dependem a clareza de função melódica e a articulação do contraponto 

implícito que acontecem no trecho. O tempo de mudança dessa ação é decisivo para que 

o que seja integrado no aparato motor do violonista tenha em vista a realização de uma 

ação sonora específica, além da ação mecânica. O resultado dessa inclusão da questão 

musical na elaboração do exercício seria: 

 

 

Fig. 9: variação rítmica que visa um estudo levando em conta a diferenciação motívica da melodia 

composta. O dedilhado pode seguir o proposto por Fernandez. 

 

Ambas as propostas, partem de uma concepção musical do trecho e a levam em 

conta na sua elaboração. O que pode não ocorrer é a discussão dessa concepção, que 

pode permanecer implícita no trabalho diário ou com o professor/diretor musical. 

O que interessa, para a concepção hermenêutica da interpretação, é que voltamos 

a ter, no final da quinta etapa um texto. Isso nos leva diretamente ao primeiro estágio e 

situa a interpretação musical no círculo hermenêutico. Não aceitar a construção da 

interpretação em sua estrutura circular é fonte de frustrações e de despotencializações 

das concepções que pretendem que a interpretação atinja um nível em que esteja pronta 

ou acabada. Mas a abordagem hermenêutica da performance aponta que cada nova 

execução do constructo interpretativo pronto é um contato com um texto, onde o estágio 
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final de sua elaboração coincide com o seu início, ou seja, o intérprete tem diante de si 

um texto que aciona novamente o círculo hermenêutico. 

Porque essa sequência de procedimentos, em qualquer caso, é mais do que um 

“esquema” formal sugerido para estruturar tecnicamente o processo da interpretação, 

embora possa ser usado dessa forma? Porque está baseada na estruturação da 

compreensão tal como exposta pela hermenêutica. Não é uma norma interpretativa. Está 

a meio caminho entre um esquema proposto e uma descrição do processo de montagem 

da interpretação feito amiúde pelos músicos que se propõem a aprofundar o seu 

trabalho. 

Esse processo, no entanto, pode se tornar um elemento tecnológico, e investigar 

a dimensão hermenêutica da interpretação musical visa evitar justamente esse risco. O 

questionamento hermenêutico procura manter aberta a possibilidade de revisão das 

normas de interpretação ao fazer dessas normas assunto e foco do seu discurso. Assim, 

a abordagem hermenêutica do caminho percorrido até a formalização da interpretação 

(os pontos enumerados acima) problematiza as ações sonoras disponíveis nos estágios 

iniciais da leitura das obras. Convertemos, então, a montagem da interpretação em auto-

crítica dos pressupostos interpretativos, ao invés de aplicação de conhecimentos 

relativos ao contexto histórico, estético e poético já previamente incorporados pelo 

músico.  
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CAPÍTULO 6. CONSTRUÇÃO DA POÉTICA INTERPRETATIVA: REFERÊNCIAS POÉTICAS, 
HISTÓRICAS E HABILIDADES INTERPRETATIVAS NA SONATA K 87, L. 33, DE DOMENICO 

SCARLATTI, TRANSCRITA PARA VIOLÃO POR SÉRGIO ABREU. 

Quem dá mostras da mais profunda alegria é o jumento. Nascido e criado 
em terras de sequeiro, alimentado a palha e a cardos, com a água racionada 
ou quase, a visão que se lhe oferecia tocava o sublime. Pena não haver ali 
alguém que soubesse interpretar os movimentos da suas orelhas, essa 
espécie de telégrafo de bandeiras com que a natureza o dotara, sem pensar o 
afortunado bicho que chegaria o dia em que quereria expressar o inefável, e 
o inefável, como sabemos, é precisamente o que está para lá de qualquer 
possibilidade de expressão”. 
 

“Caim”, de José Saramago, pp. 77-78.  
 

Este capítulo visa enriquecer o que entendemos como “interpretação musical” 

percorrendo as etapas de seu processo de construção considerando uma leitura 

hermenêutica. Não propomos um novo modelo para a elaboração da performance. Ao 

contrário, procuraremos deixar claro como muitos procedimentos ordinariamente 

aceitos na prática interpretativa movimentam algumas categorias e conceitos 

pesquisados pela hermenêutica, forçando o horizonte interpretativo do intérprete para 

um processo que deve conduzir uma autêntica transformação, da primeira leitura até o 

ponto em que o constructo interpretativo é considerado finalizado. Esse ponto é 

determinado pelos envolvidos na construção da performance, o próprio performer e o 

diretor musical, ou outro tipo de orientador que tiver sido incluído no processo de 

estabelecimento de uma tradição e de um horizonte interpretativo comum. 

Hermenêutica aqui não é um método, é um olhar que nomeia o processo da montagem 

da interpretação e elucida como a compreensão está sendo movida na construção da 

interpretação. Para que o aspecto hermenêutico da montagem da interpretação fique 

mais claro, escolhemos uma peça que é, em seu próprio texto inicial, uma interpretação: 

a Sonata K.87 de Domenico Scarlatti, em transcrição de Sérgio Abreu. Para mais 

considerações sobre o trabalho de transcrição deste músico referencial para as tradições 

violonísticas brasileira e espanhola, e o modo como as transcrições refletem sua poética 

interpretativa, ver nosso mestrado (MORAIS, 2007). 

Como se trata de uma transcrição, há elementos interpretativos aqui para serem 

discutidos para além das subjetividades do intérprete. Pois a própria partitura utilizada 
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aqui já é, em si, um postulado interpretativo em relação à outra interpretação do 

fenômeno musical que é a partitura “original”. Começamos nossa digressão já 

apresentando o conceito hermenêutico de concepção prévia. 

6.1. Pesquisa prévia de interpretações disponíveis da obra 

Uma consulta prévia a gravações disponíveis no site “youtube.com” apresenta 

uma variedade de interpretações desta sonata, das quais selecionamos duas ao cravo, 

instrumento originalmente visado pela composição e duas ao piano, instrumento mais 

direto para se pensar em uma nova disponibilização da composição. Encontramos 

também quatro interpretações ao violão, dois duos e dois solistas. Essa fonte foi 

escolhida por ser acessível, o que possibilita confrontações com nossa análise. 

Incluímos as gravações no DVD anexo. 

Os violonistas se aproximam desta peça predominantemente através da formação 

camerística, seguindo uma tradição estabelecida pelo duo Presti-Lagoya67. Localizamos, 

até a data da redação deste trabalho, apenas duas gravações da peça em transcrição para 

violão solo, uma do russo Vladimir Gorbach, e outra do violonista italiano Luigi 

Attademo68, que se somariam à transcrição anterior feita por Sérgio Abreu. Optamos por 

uma escuta mais atenta da gravação de Attademo. São, portanto, sete constructos 

interpretativos considerados: os pianistas russos Vladmir Horowitz e Ivo Pogorelich, os 

cravistas Scott Ross e Matteo Messori, o duo de violões norte-americano Odeum e a 

clássica referência do duo Presti-Lagoya. A gravação de Sérgio Abreu permanece como 

eixo poético a que nossas considerações farão referência de maneira mais detida. 

Eventuais comentários sobre a leitura de outros músicos deverão somente ampliar a 

referência e sinalizar procedimentos como tipos e não idiossincrasias. Trata-se de uma 

gravação caseira disponibilizada ao autor quando de sua pesquisa de mestrado 

(MORAIS, 2007). Em outubro de 1976 ele encontrou um violão Hauser de 1935 e nele 

gravou cerca de 20 minutos de música para registrar, para si mesmo, as possibilidades 

do violão que se tornaria seu ideal de construção durante toda a sua carreira de luthier. 

Essa carreira começaria efetivamente dali a cinco ou seis anos, intensamente marcada 

                                                           
67 O duo Presti-Lagya teve uma importante atuação no cenário musical do início do século XX e se desfez 

devido à morte precoce de Ida Presti (1924-1967), esposa de Alexandre Lagoya.(1929-1999). Fizeram 

mais de 2000 concertos juntos entre 1954 e 1967. Em 1962 Mario Castelnuovo-Tedesco escreveu para 

eles a série Les Guitares bien tempérées, 24 prelúdios e fugas para dois violões. 
68 Attademo é um violonista italiano. Além de concertista, é pesquisador em estética musical. Doutorou-

se em 2004 com um trabalho de revisão histórica da ideia de interpretação como obra. A referência de seu 

trabalho está em nossa bibliografia. 
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pelas possibilidades que o violão Hauser deixava disponíveis para o intérprete e para o 

luthier que ele logo se tornaria.  Seguem abaixo nossas considerações sobre as 

interpretações. 

Scott Ross, aborda a obra de modo correspondente ao que se chama de “estilo 

estrito”, em composição. Trata-se de uma tópica barroca69, que permanece operante no 

classicismo. Segundo essa correspondência, se uma obra é construída com rigor 

contrapontístico, a este precisa ser correspondido um rigor também na interpretação, já 

que a tópica, como sentido partilhado, exige adaptação nos elementos operativos da 

execução. Neste caso, a agógica é fixada e a ornamentação, reduzida. Essa visão da obra 

como algo a que a escrita contrapontística impõe uma interpretação direta, estrita, é 

seguida por Pierre Hantai, em sua gravação de 1993. 

Matteo Messori é um cravista que considera a obra em um extremo oposto. Ele 

exagera no cantábile e na variabilidade agógica, com ornamentação tão presente quanto 

a que pode ser verificada nas gravações de Ross de sonatas de Scarlatti, em que não há 

predominância do stilo stricto, onde a configuração composicional é mais livre, ou mais 

definida em termos de uma melodia acompanhada, imitação de recitativos, etc. Aqui há 

uma questão importante do ponto de vista da poética interpretativa barroca: que 

correspondência é essa que se cria entre o estilo da composição e a poética 

interpretativa? Ela favorece o discurso interno da obra ou favorece uma tipificação 

interpretativa somente na comparação com outras sonatas, por exemplo, quando peças 

em estilo mais livre incorporam rubatos, acelerandos e outros recursos expressivos? Há 

uma radical separação ou há uma forma de corresponder a esses estilos de escrita 

(stricto, recitativo) de modo a levar em conta a tradição do fraseado cantabile, do rubato 

motívico e da valorização de dissonâncias? 

Os pianistas russos apresentam também interpretações que indicam um 

pertencimento conceitual que instaura uma tradição e uma pré-concepção da obra. 

Tratando a Sonata K. 87 como uma melodia acompanhada, Horowitz e Pogorelich 

situam a obra na tradição barroca dos movimentos em estilo arioso, onde a execução do 

cantabile é um desafio que se cumpre pela elaboração timbrística e de dinâmica da voz 

mais aguda. A peça se torna um estudo de cantábile e o contraponto é ouvido como um 

acompanhamento, ainda que melodicamente elaborado, do tipo que jamais poderia 

remeter à tradição clássico-romântica. Essa configuração acústica deveria assegurar a 

                                                           
69 Atualmente os estudos mais importantes em tópica são conduzidos pela semiótica musical com uma 

contribuição influente de Robert Hatten. 
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caracterização do estilo arioso. A agógica também tem aqui seu papel, se considerarmos 

os pequenos atrasos e antecipações de notas específicas. Essa abordagem não 

transforma as outras três vozes em “mero” acompanhamento. Contudo, cumprem a 

função de eixo textural sobre o qual a primeira voz atinge uma liderança e uma 

proeminência. Interpretações antigas de peças como a Ária “na 4 corda”, de Bach, da 

suíte orquestral n. 3, dão uma ideia do tipo de tradição interpretativa que está sendo 

seguida aqui. 

Já os dois duos de violões seguem uma terceira tradição previamente 

estabelecida, onde predomina a ideia de uma sonata em andamento lento (ao invés do 

andante ou moderado das versões anteriores), ressaltando o caráter contrapontístico da 

peça através de uma maior equiparação dinâmica entre as vozes. Diferentemente da 

concepção dos pianistas, há aqui alguma margem para o uso do rubato, derivada da 

abordagem agógica de obras românticas. Temos também experiências livres de 

articulação, que não se confirmam nos motivos subsequentes, principalmente no caso do 

duo Presti-Lagoya. Vale, neste caso, o gesto interpretativo como uma apresentação das 

capacidades do intérprete de surpreender o ouvinte e é por isso que consideramos a 

interpretação romântica como não estrutural: ela não se refere à estrutura da obra e suas 

funções, se refere à prolixidade da imaginação interpretativa do performer. 

Vemos, nesse caso, um exemplo em que a literalidade da consideração do texto 

aponta para um afastamento das conexões internas da obra. Os intérpretes românticos se 

formaram em uma concepção interpretativa sensorial, menos estrutural, onde 

possibilidades de articulação e dinâmica estavam a serviço de uma subjetividade que 

permanecia oculta. Esse é um assunto para a semiologia musical, o gosto pelo sentido 

oculto da mensagem que cativa compositores do tempo dos poemas sinfônicos, que 

relacionavam narrativas literárias com as obras muitas vezes de maneira a fornecerem 

guias para a escuta ou para a própria composição. O motivo “Edward” da primeira 

Balada de Brahms, o delírio do sonho e do entorpecimento narcótico na Sinfonia 

Fantástica de Berlioz, as personalidades múltiplas de Schumann com que ele atribuía 

um símbolo literário à sua ideia de contraste, o programa oculto da sexta sinfonia de 

Tchaikovisky, são exemplos que indicam uma cultura da subjetivação. Mas as conexões 

internas das obras, a sua capacidade de constituir uma unidade, que advém da 

configuração da arte como uma linguagem, é que foram decisivos para a continuidade 

da interlocução temporal das obras. E em torno do chamado para essa unidade é que a 
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dimensão operadora da poiésis da performance submete-se às diversas adaptações 

relativas a estilo, contraste, remetendo-se às diversas temporalidades.  

Para a tradição pianística, a questão da caracterização do estilo teve importância 

desde a fundação dos primeiros conservatórios (Paris e São Petersburgo), onde o 

aprendizado da interpretação musical desde o início possuiu um caráter historicista. Isto 

é, era necessário não só o conhecimento dos estilos históricos, mas também relacionar 

cada um deles a procedimentos interpretativos específicos para que eles se situassem 

enquanto fenômenos interpretativos distintos uns dos outros. Mas o violão só foi 

integrado entre os instrumentos oferecidos em conservatórios na segunda metade do 

século XX. As questões de interpretação não eram discutidas de maneira sistemática, 

muito menos historicista. Mesmo o caso do trabalho de Emílio Pujol70 se refere mais ao 

material, o instrumental do repertório da vihuela do que às práticas interpretativas no 

sentido da interpretação do material. Esse isolamento criou uma tradição independente, 

com elementos retirados da tradição pianistica romântica, que tem consequências na 

interpretação do duo Presti-Lagoya. Situamos a escolha de articulação e de timbres na 

interpretação da interpretação deles nessa tradição, informal por um lado, mas 

sistematizada como outra proposta musical por outro. Nessa proposta, o intérprete 

precisa chamar a atenção do ouvinte, sempre propondo alguma coisa nova, uma nova 

maneira de apresentar o discurso.  

Essa é uma concepção que privilegia a habilidade técnica e expressiva do 

interprete, admirada até a atualidade. Segovia, representante icônico dessa concepção no 

violão, era um intérprete louvado pelo inesperado de suas execuções, que nunca 

ofereciam uma pista de quando ou como um recurso seria agregado à uma nota. É uma 

concepção que exige do intérprete um arsenal de recursos expressivos, diferentes tipos 

de rubato, vibrato, glissandos, portamentos, gradações de arpejos de acordes, fermatas 

sutis ou exageradas, sempre mantendo em vista a necessidade de chamar a atenção do 

ouvinte para uma forma surpreendente de revelar o discurso sonoro. É importante 

ressaltar que coube a músicos como Richter, Heifetz, Rostropovich e, na tradição do 

violão, Abel Carlevaro e Julian Bream71, uma concepção mais estruturalista da 

interpretação que se estabelece como “arte” após a vigência desse tipo de artifício, que 

                                                           
70 Ver comentários sobre Pujol no capítulo 2 desta tese. 
71 Teria que ser mencionado o cubano José Rey De La Torre (1917-1994), mas a repercussão de sua 

carreira, infelizmente, é pequena se comparada a Bream e Carlevaro. Talvez por isso ele não tenha 

exercido tanta influência mundial, mas De La Torre é uma antevisão importante, na historiografia 

violonística, da concepção “moderna” de interpretação. 
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chama a atenção para a importância do ato da performance em si. Trata-se de uma 

expectativa cultural que teve seus herdeiros no século XX em figuras como 

Paderewisky, Joachim, Pablo Casals e Miguel Llobet/Andrés Segovia. O que precisa ser 

ainda verificado é o quanto cada concepção não se desenvolveu à custa dos aspectos 

estruturais (no caso da interpretação denotativo-pessoal romântica) ou da participação 

do intérprete na apresentação da obra como espetáculo (a interpretação conotativo-

estrutural moderna mencionada por OLIVEIRA no capítulo 3). O conflito sobre o papel 

da intervenção do intérprete na interpretação tem aqui uma nova aparição problemática. 

Sérgio Abreu apresenta uma execução menos maneirista ao apresentar a obra em 

seu aspecto polifônico, separando as vozes timbristicamente. O recurso da variação 

agógica, evitado pela tradição interpretativa que incide sobre Scott Ross, Misori e 

Hantäi, parece atender a uma correspondência entre a interpretação em tempo rígido e a 

possibilidade do cantábile no violão. A separação das vozes é obtida por Abreu 

mediante um uso extremamente concentrado das características do instrumento de abeto 

construído à maneira do projeto de Antonio Torres (1817-1892), neste caso, um Hauser 

de 1935, para cuja apreciação a gravação foi feita. Há algo aqui seguido também por 

Attademo, que talvez possamos reconhecer como vindo da herança histórica comum de 

referência segoviana. Segovia tirava partido da variedade timbrística para resolver 

parcialmente o problema da intensidade na sonoridade do violão: as vozes soam 

equilibradamente, mas com consideráveis gradações de timbre e ataque, parâmetros 

onde se concentram as possibilidades de distinção da polifonia. Assim o som pode ser 

projetado a partir de um patamar mínimo que, para Segovia, nunca poderia ser o 

mínimo audível, mas visar sempre uma presença, mesmo em salas de concerto mais 

amplas. A gradação de timbre definiria o escopo sonoro que gerava o atrativo de suas 

interpretações, mais do que a gradação de dinâmica. Esta peculiaridade o levava a 

apresentar, em público, diferenças notáveis em relação às gravações ou edições. Um 

caso exemplar é a Sonata K.11, também de Scarlatti, em que um trinado (escrito na 

transcrição e constante de uma das gravações feitas por ele) é substituído por um 

grupeto, conforme o próprio Segovia sugere em uma aula de um de seus cursos em 

Santiago de Compostela72. O que, em um momento, se trata de um recurso estratégico 

para cobrir a falta de intensidade sonora, pode se tornar um pressuposto interpretativo 

                                                           
72 Master Classes de Segovia sobre a Sonata K 11, de Domenico Scarlatti. 
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para uma escola instrumental e corresponde ao que Gadamer entende como um conjunto 

de diferentes compreensões reunidas em um horizonte interpretativo comum. 

Essa “referência comum” é o horizonte interpretativo que pode perpassar longos 

períodos de tempo. O caso dos dois pianistas russos exemplifica o argumento de que a 

tradição interpretativa mantem algo da resistência de uma escola mesmo ao longo de 

gerações, ou seja, uma escola de interpretação é, a princípio, fechada em torno da 

história de seus intérpretes. Os parâmetros seguem de perto essas referências, 

constituem o “conceito prévio” que, segundo Gadamer, apoia e orienta o movimento da 

interpretação e este conceito prévio é um aviso contra a ideia de que a interpretação 

poderia ser descrita em termos de uma subjetividade original. O confronto entre essas 

pré-concepções e tradições interpretativas é, basicamente, o que ouvimos como 

diferenças nessas gravações. Este é um tipo de consideração diferente da que nos levaria 

para a obra, e interessa ao performer porque ele precisa localizar em si mesmo as 

tradições interpretativas que atuam nos seus próprios procedimentos, e fazer as escolhas 

que serão assimiladas por sua estrutura neuro-motora. O que indica essa assimilação é a 

repetibilidade, a possibilidade de o constructo se manifestar musicalmente em uma 

identidade. Todas essas interpretações discutidas aqui possuem essa propriedade. No 

caso de Sérgio Abreu, há outra gravação caseira desta sonata que segue rigorosamente a 

mesma feição poética. O que indica que testar um instrumento, é submetê-lo a situações 

concretas de interpretação de um texto, com todas as suas indicações formais. Como 

vimos, a presente gravação teve como objetivo registrar as possibilidades de um 

instrumento considerado especial por ele, para seu futuro aproveitamento no trabalho, já 

incerto se seria como violonista ou luthier. Para registrar essas possibilidades não basta 

gravar o som do instrumento. Pois uma interpretação não se restringe a um som, mas a 

um som em um contexto. De um instrumento considerado especial espera-se que 

forneça possibilidades de concretização dessa coordenação entre som e contexto, daí a 

necessidade de gravar um recital parcial. Sérgio Abreu tocou então um repertório 

basicamente romântico. Como esse repertório pode “testar” o violão como uma 

ferramenta interpretativa? 

- Pela liberdade dada ao violonista, de tomar uma posição entre um som de uma 

nota característico e a possibilidade de recuperação desse som em qualquer outra corda 

disponível. Isso nos remete a uma liberdade de possibilidade estilística não limitada 

pelas possibilidades do dedilhado; 
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- Ressonância e timbre equilibradas ao longo de toda a escala do violão, mas 

com margem de variabilidade disponíveis à escolha interpretativa, não impondo um 

resultado regular e uniforme; 

- Diferenciação da polifonia ou da relação melodia/acompanhamento pelo 

timbre, sendo então possível o máximo de projeção pela soma das notas, sem que o 

resultado seja bidimensional do ponto de vista acústico. Ou seja, o acompanhamento 

não precisa ser inaudível para se caracterizar como tal: diferenciá-lo timbristicamente 

pode ser suficiente para transmitir a ideia certa, sem comprometer o alcance da 

ressonância do violão; 

Esses fatores confirmam nossa discussão no capítulo 5: uma ferramenta 

interpretativa (como um instrumento musical) é também a interpretação de uma 

ferramenta, que tanto será melhor quanto mais possibilidades de construção 

plurissignificativa oferecer. Isso define não só a adequação de um instrumento (questão 

em jogo para Sérgio Abreu no momento do registro deste programa) em relação à obra, 

mas também define o instrumento como uma obra, disponível à toda a estrutura 

hermenêutica que vale para o constructo artístico e para as pré-concepções 

interpretativas. 

Partamos agora, para a descrição da montagem da interpretação, tendo como 

base a pesquisa poético-interpretativa precedente. 

6.2. A eleição de prioridade da interpretação: um arioso ou um contraponto em estilo 
estrito? 

A primeira observação a ser feita sobre a etapa de leitura dogmático-gramatical, 

é que aqui se trata de ler dois textos distintos e simultâneos. O primeiro, 

presumidamente, é a própria sonata “em si”, a obra de Scarlatti, o horizonte 

interpretativo que compreende o escopo de vestígios disponíveis para a pesquisa 

musicológica e pela historiografia: biografia, finalidades presumidas pela relação de 

trabalho na qual Scarlatti se sustentou, o instrumento e o uso social disponível para a 

música que o compositor estaria disposto a produzir. Esse horizonte não é dado 

exaustivamente pela partitura, mas uma vez definido o manuscrito como uma fonte, a 

documentação e as inferências históricas se reportam a ele não somente como mais um 

documento comprobatório desse vestígio histórico que viu a produção de Scarlatti como 

um todo, mas como um mapa ao qual precisam corresponder procedimentos sonoros a 
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serem planejados e trabalhados na construção de outra obra de arte, a interpretação. É 

nesse quadro que o estilo da sonata pode ser contemplado. Salta aos olhos a 

particularidade desta obra em relação à maioria das demais peças de Scarlatti, a raridade 

da escrita no panorama de suas sonatas. É a esse manuscrito e esse contexto histórico 

que se reporta a transcrição editada de Sérgio Abreu. Identificamos esse texto com o 

conjunto de informações possíveis disponíveis na partitura, que são passíveis de serem 

interpretadas: desde as notas dispostas nos pentagramas, suas relações, até as primeiras 

etapas de uma compreensão analítica que retira dessas relações a sua compreensão. 

Uma desses iniciativas radicaliza a importância dada por Sérgio Abreu ao 

aspecto contrapontístico da obra: a decisão de apresentar a peça em dois pentagramas. 

Trata-se de um procedimento de exceção, podemos numerar pouquíssimos exemplos 

históricos em que a escrita em dois pentagramas foi usada no violão. A Fantasia op. 7 

de Sor, onde um prefácio do autor defende a generalização de seu uso; a sétima variação 

e o arranjo da canção de Dowland no Nocturnal, op. 70 de Britten; algumas das Breves 

de Guerra-Peixe, onde o pentagrama duplo visa separar a notação das cordas soltas do 

violão, separando os acontecimentos melódicos da estrutura de pedais em corda solta 

que contamina a apresentação visual do material musical.  
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Fig. 10. Nocturnal, op 70, de Britten, página final, basicamente uma transcrição para violão solo da 

canção Come, Heavy Sleep, de John Dowland, utilizada como material básico da obra.  

 

O mesmo vale para a variação VII da mesma obra:  
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Fig. 11: Variação VII do Nocturnal de Benjamin Britten. Desta variação até o final da obra temos um dos 

raros exemplos de escrita para violão em duas claves. 

 

O fato é que a tradição violonística preferiu lidar, como regra, com a sobrecarga 

visual de um pentagrama a se acostumar com um vazio textural em dois pentagramas e 

a tradição violonística não chegou a notar a escrita em duas claves como uma 

necessidade incontornável. O caso do arranjo de Sérgio Abreu para a Sonata K. 87 não 

foi bem assim. Aqui a escrita é rigorosamente a 4 vozes e a leitura seria de fato 

dificultada com apenas um pentagrama. 
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Fig. 12. Partitura da Sonata K. 87, transcrita por Sérgio Abreu. 

 

A opção mais comum por um pentagrama dificultaria a solução de outro 

problema, o da exatidão na notação das durações das vozes. Esta questão é a principal 

preocupação do arranjador ao adotar os dois pentagramas e no prefácio da obra ele 

justifica a preferência por uma notação literal que, sabe-se de antemão, não poderá ser 
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realizada literalmente e em todos os momentos, no violão. Eis a íntegra do texto 

introdutório da transcrição: 

 

Nesta versão da Sonata K 87/L. 83 de D. Scarlatti, podem ser observadas 

duas características pouco comuns à escritura violonística: o uso do 

pentagrama duplo e o aparecimento bastante frequente de notas cuja duração, 

no violão, será menor que a indicada na partitura. Ambas tem por finalidade 

proporcionar maior clareza e compreensão do desenvolvimento polifônico da 

obra. A indicação mais precisa dos valores da notas, substituindo-se certos 

prolongamentos por pausas, apenas complicaria a escritura e dificultaria a 

leitura no que se refere à continuidade das vozes. Tal procedimento não era 

incomum na época de Scarlatti, e, como exemplo famoso, poder-se-ia 

mencionar o manuscrito original das Sonatas para violino solo de J. S. Bach 

(especialmente as Fugas), onde frequentemente são indicados 

prolongamentos irrealizáveis que, portanto, ficam subentendidos durante a 

execução, sem qualquer prejuízo musical73. 

 

A gravação de Sérgio Abreu registra um constructo interpretativo tão claro em 

relação a sua visão prévia quanto esta declaração interpretativa da obra. Para ele, trata-

se de uma obra polifônica, e não de um arioso, a comparação com uma tradição 

interpretativa relacionada à escrita de Fugas de Bach o confirma. No entanto, essa 

polifonia não dispensa recursos do cantábile para ressaltar dissonâncias e resoluções. É 

de se questionar o quanto Sérgio está próximo aqui da tradição violonística romântica, 

bem como o quanto a tradição romântica cede espaço para o entendimento estrutural da 

composição. Em sua gravação, privilegia-se a continuidade e a clareza da apresentação 

das linhas melódicas, exigindo um grau avançado no controle de saltos de posição e na 

negociação de articulação e ataque necessária para que os inevitáveis cortes soem 

orgânicos. Isto remete ao mesmo tipo de abordagem do problema técnico musical das 

peças de Gluck e Tárrega, que constam no mesmo registro caseiro. Esta é uma decisão 

estratégica, porque o violão não é um instrumento que corresponde à sonoridade do 

instrumental da música barroca. O mais próximo disto que teríamos do violão, o 

repertório para guitarra barroca e do alaúde, se afasta ainda mais das possibilidades do 

instrumento atual devido ao uso extremamente idiomático, feito pelos compositores 

barrocos, das cordas duplas, da afinação reentrante e da campanela74. A decisão de 

intercalar concepções interpretativas, neste caso, é estratégica e permite alguma fluência 

                                                           
73 SCARLATTI, Domenico. Sonata k 87, transcrição para violão solo de Sérgio Abreu. Ricordi do Brasil, 

São Paulo. SCARLATTI, Domenico. Sonata K.87. Partitura. Transcrição de Sérgio Abreu. São Paulo: 

Ricordi Brasileira, 1978, RB 0166. 
74 Efeito usado em escalas cujas notas são intercaladas entre as cordas ao máximo possível. Muito mais 

idiomático nos instrumentos antigos, guitarra, alaúde barroco, do que no violão moderno, que possibilita a 

sua utilização em situações muito específicas e de grande demanda mecânica (BARROS, 2008) 
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na interpretação, porque os problemas técnicos são resolvidos ao modelá-los a 

determinadas configurações de fraseado. Daí o uso da concepção romântica da obra ser 

notável como recurso interpretativo na gravação de Sérgio Abreu. 

A nosso ver, esta interpretação se situa em um tipo de transição ou de mistura 

tópica entre a possibilidade do stilo stricto de execução e a interpretação romântica, 

como veremos mais adiante. 

6.3. Um olhar mais detido sobre o aspecto interpretativo da transcrição. 

Tratamos aqui de uma transcrição, ou seja, a partitura já nos chegou atravessada 

por um processo interpretativo anterior a essa leitura prévia. Esse processo reflete já 

uma compreensão prévia que é independente da concepção prévia do intérprete que lê a 

sonata por intermédio da transcrição, e constitui um texto próprio, diferente do texto 

representado pela obra. A transcrição de Sérgio Abreu com todas as adaptações, 

sugestões e instruções constitui, pois, um segundo texto a ser ouvido, interpretado, 

compreendido e transmitido, especialmente indicado pela tradição de música 

contrapontística a que se refere. Parece evidente que se trata de uma obra que requisita 

um tratamento polifônico. No entanto, tanto Horowitz quanto Pogorelich a entendem 

convincentemente como um arioso, onde a transcrição de Gluck por Nelson Freire (para 

citar uma referência talvez mais simples de ser encontrada) fornece um parentesco 

performático próximo. Esse texto constitui por sua vez um diálogo com uma 

determinada tradição violonística e possui seus próprios conceitos prévios que 

possibilitaram esta determinada configuração de opções. Ou seja, a transcrição é, ela 

mesma, um texto a ser lido, ao mesmo tempo em que já é, ela mesma, uma leitura de 

outro texto. Como poderíamos incluir esse texto intermediário (a transcrição) na 

consideração hermenêutica? 

O que imediatamente reconhecemos como pertencente à tradição do instrumento 

refere-se basicamente a questões de idiomatismo. Por idiomatismo, entendemos o 

“conjunto de elementos musicais peculiares ao instrumento que possibilitam a 

caracterização e reconhecimento desse instrumento em diferentes contextos” 

(FERNANDEZ & GLOEDEN, 2012). São os procedimentos de timbres, dedilhados, 

agrupamentos texturais possíveis e correspondências harmônicas em relação com as 

demandas técnicas e mecânicas. O que é possível ou não, nesse contexto, pode 

relacionar uma transcrição com seu mundo histórico próprio, não independente, mas 
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separado, do mundo histórico da obra. Pensemos nas orquestrações de obras de Bach, 

por Schoenberg ou Webern, em que o resultado sonoro fala muito mais da tradição 

romântica do que da barroca. Trata-se de uma obra vista por um horizonte interpretativo 

distinto daquele estabelecido pela Música Antiga Historicamente Informada. As versões 

da Chaconne de Bach por Brahms ou Busoni são casos menos extremos, mas que 

igualmente representam a carga de interpretação que a transcrição já traz. Ou seja, 

transcrever não é uma operação de transferência de um texto para as possibilidades 

sonoras de outro meio instrumental, é já um procedimento interpretativo, com todas as 

características da interpretação apontadas pela hermenêutica: ela tem sua tradição, sua 

posição, visão e concepção prévias, por exemplo, do sentido que encerra o uso amplo da 

técnica da harmonia e de como considerar o papel dos acréscimos (dobramentos, 

contracantos, auras harmônicas completadas) ou cortes (notas não existentes, oitavas 

suprimidas) ao original necessários à reelaboração criativa de uma obra. 

No caso que analisamos, a transcrição para violão da Sonata K. 87 parece mais 

apresentar um problema de possibilidade do que de invenção, o que a princípio, 

limitaria a atuação do transcritor ao nível do artesanato. Por melhor que seja uma ideia 

para uma transcrição, o trabalho parece muito mais artesanal no sentido de uma 

limitação não poder ser contornada com a criatividade. Há um problema de escolha das 

notas possíveis e de exclusão das notas que simplesmente não cabem no instrumento. 

Uma confirmação disto seria o fato de que a escolha da tonalidade costuma determinar 

boa parte das possibilidades de realização da transcrição. O exemplo a seguir ilustra a 

questão: 
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Fig. 13: Sevilla de Isaac Albéniz, (compassos 76 a 90, original para piano).  

 

 

 

 

 

 



155 
 

 

 

 
 

Fig. 14: O mesmo trecho anterior, em transcrição para violão de Manuel Barrueco. 

 

Nada mais enganoso do que essa limitação do aspecto interpretativo da 

transcrição e de sua redução ao aspecto operacional. Mesmo que as possibilidades de 

realização sejam restritas, a escolha tem sempre um aspecto hermenêutico. Na Sonata 

K. 87, tratamos de uma transcrição quase literal (com exceção da escolha da tonalidade, 

do original em si menor para a transcrição em mi menor). De fato algumas notas não 
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poderiam ser obtidas em posições baixas, mas o som decorrente delas atrai uma 

possibilidade sonora que relacionamos imediatamente com a sonoridade romântica. O 

próprio modelo de construção Torres foi pensado visando, dentre outras coisas, a uma 

melhoria da ressonância justamente nessa região. Tárrega utilizou esse novo recurso 

amplamente, buscando terças em posições heterodoxas com o único propósito de 

explorar a sonoridade da região pós oitava posição nas cordas médio-graves, região 

recém disponibilizada pelo violão Torres.  

 

 

Fig. 15: Trecho do Prelúdio n. 2, de Tárrega. Nos terceiro e quarto compasso do exemplo, uma inversão 

característica: a nota mais aguda do acompanhamento (a terça-sol sustenido- mi) é tocada na corda mais 

grave (corda 2), enquanto que a nota mais grave aparece em uma corda solta mais aguda. O mesmo 

acontece no quinto compasso, com a terça si-re sustenido. O contrário seria esperado e possível, mas 

Tárrega tem interesse no timbre característico das notas obtidas em posição alta. 

 

 

 

Fig. 16: Compassos 41 a 49 da Sonata K. 87, em que a possibilidade de realização da transcrição segue o 

mesmo princípio de dedilhado do prelúdio de Tárrega exemplificado na figura anterior (c.. 42-43 e 47). 

 

Simplesmente tocar uma passagem como esta, já traz a carga desta tradição, 

corporificada em um som, mesmo que se trate de Scarlatti e não de Tárrega. É um caso 
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semelhante ao que acontece nas orquestrações de Bach por Schoenberg. Pratos, metais e 

grande orquestra nos trará a Mahler, não a Bach, colaborando para a determinação da 

transcrição como uma proposta interpretativa autônoma, apesar de todo o esforço 

relativo para inclusão de um horizonte interpretativo comum. 

Os trechos acima podem ser digitados em posições mais baixas, o que facilitaria 

a execução. Mas proceder assim soaria como um equívoco interpretativo, muito mais do 

que uma solução de ordem idiomática. Se, no período romântico, a execução passa a 

fazer parte da própria composição, segundo Harnoncourt, a interpretação do arranjo 

acontece também através da sonoridade obtida pelo dedilhado. 

As possibilidades abertas pelo repertório romântico para violão comunicam-se 

com possibilidades de outros períodos e estilos, o que afeta diretamente o problema da 

transcrição. O vínculo entre os recursos do novo violão Torres e sua exploração na 

transcrição de obras de Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Wagner e Albéniz, 

feitas por Tárrega, reforça o caráter hermenêutico da transcrição, expresso naquilo que a 

tradição valida. As obras de Albéniz, por exemplo, foram muito mais aceitas pela 

tradição musical ligada ao violão do que o Prelúdio da ópera Tanhäuser, de Wagner, e 

contaram com a aprovação muito maior da comunidade não violonística contemporânea 

a alguns de seus primeiros transcritores, principalmente Tárrega e Llobet. Em todo o 

caso, vale aqui o aspecto hermenêutico, onde a interpretação ocupa um lugar entre a 

técnica de compreensão e à possibilidade aberta pela discussão da pré-concepção 

interpretativa.  

Como técnica, a transcrição se vale de procedimentos artesanais estritamente 

dentro dos limites da possibilidade de leitura o que expressa diretamente o tipo dessa 

possibilidade. A leitura hermenêutica é ao mesmo tempo testemunha da obra 

interpretada e da possibilidade prévia da interpretação. Um analfabeto poderia não ter 

uma capacidade de interpretação de um texto dentro do horizonte de diálogo que este se 

pretende entre autor e leitor, mas ele é capaz de interpretá-lo segundo seu próprio 

mundo de referência quando o texto, por exemplo, é lido em voz alta e funde-se com a 

tradição da cultura oral. A leitura hermenêutica, portanto, não se restringe a uma 

determinada capacidade técnica, por exemplo, a capacidade de ler, por que o texto já é 

um constructo interpretativo a respeito da obra. Impedidos de “ler” a partitura original 

que não são só as notas, mas todos os problemas e caracterizações nos quais a sua 

resolução impõe um rastro que se reporta ao instrumento original (pois o resultado da 

leitura em um instrumento particular faz parte do texto a ser interpretado), os violonistas 
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estão na posição do analfabeto que precisa de uma tradução da linguagem escrita para 

outra forma de apresentação do texto. Essa forma nova, trará o próprio mundo da obra, 

que será a fissura para nossa entrada no círculo hermenêutico. Sergio Abreu trouxe o 

seu conhecimento da interpretação segoviana, de matriz romântica e tarreguiana para a 

contemplação em nosso próprio horizonte interpretativo. Cabe a cada intérprete 

reelaborar esse texto, o que acontece nas etapas do processo interpretativo que 

abordamos no capítulo 5. 

Uma última coisa a ser considerada sobre a relação entre a transcrição e a 

concepção interpretativa é o repertório gravado na mesma ocasião do registro informal 

que dispomos dessa sonata, por Sérgio Abreu. A peça era tocada em seus recitais junto 

com outras duas, K. 208 e K. 391, propondo um contraste referenciado na sonata 

clássica ou do concerto grosso. Esse raciocínio influencia agrupamentos de peças curtas 

em recitais seguindo variantes das seguintes sequências de andamento: rápido-lento-

rápido, ou lento-rápido-lento-rápido ou, mais raramente, rápido-lento-rápido-lento 

(este último, como no Concerto Madrigalalesco per uma note de Natale, de Arcargelo 

Corelli). Mais ou menos presentes a esses poucos recitais registrados de Sérgio Abreu 

encontramos uma versão da Dança dos espíritos, de Gluck, que às vezes era tocada 

como bis. Esta ária contrapõe o conceito do estilo arioso ao do stilo stricto, e era 

também executada por Nelson Freire, que trabalhava com a mesma empresária de 

Sérgio Abreu, Sula Jafé. O contato com o repertório de Freire pode ter estimulado um 

ponto de partida para que ele fizesse sua própria transcrição da peça de Gluck. O 

cruzamento entre a tradição barroca e romântica encontra aqui um exemplo importante. 

Dissemos que as possibilidades abertas pela escrita violonística romântica determinaram 

as possibilidades da transcrição. A vinculação da concepção prévia de Sérgio Abreu ao 

repertório romântico, do violão tanto quanto do piano, aparece aqui não só no modelo 

seguido, uma obra de Gluck em transcrição para piano, mas também na transcrição do 

K.87, com uso de dedilhados em posição alta, aos quais Abreu estava já bastante 

familiarizado devido ao seu conhecimento do repertório tarreguiano. Não são seus 

programas de concerto que atestam esse conhecimento, é a gravação caseira que ele nos 

disponibilizou, da qual extraímos a primeira faixa, a Sonata K. 87. 

Há algo mais que a hermenêutica aponta: a pré-concepção interpretativa, que são 

os fundamentos históricos, a tradição e a posição prévia, determina que a interpretação 

não é técnica, ela é uma inferência do sujeito sobre o texto lido. Vejamos como isso se 

materializa na transcrição/interpretação de Sérgio Abreu da Sonata K. 87 de Scarlatti. 
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6.4. Procedimentos operacionais e interpretativos, no K. 87. 

Aparentemente com objetivos de viabilizar a transcrição, mas não 

necessariamente de enviesar estilisticamente a peça é que estão prescritos dedilhados 

que remetem, como vimos, à tradição violonística romântica (Tárrega, Llobet e 

Segovia). Pois a finalidade desses dedilhados está no limite entre a funcionalidade da 

operação técnica e a interpretação do transcritor, ou seja, a leitura particular constituída 

pela própria realização da transcrição. Esse “segundo texto”, ou texto intermediário, 

constituído pelo escopo da sonoridade expressa nas indicações instrumentais, aparece 

como uma interferência que, cedo ou tarde, terá que ser enfrentada pelo intérprete. 

Provavelmente esse enfrentamento se dará no que chamamos de fases 3 ou 4 do 

processo de montagem da interpretação, acatando ou refutando a sonoridade 

“romântica” sugerida pelo texto secundário (a transcrição). À parte dessa profusão 

detalhada de indicações de dedilhados que salta à compreensão na primeira leitura 

dogmático-gramatical, a densidade do caráter polifônico da peça exige um plano de 

resolução a priori, independente até mesmo das ditas indicações de digitação. Esse 

plano será tratado de forma tão apropriada quanto for a experiência do violonista no 

trato com obras polifônicas mais simples.  

Através dessas obras, ele deverá ter criado um vocabulário de toques e 

sonoridades, provavelmente já modeladas por uma estrutura gramatical ligada aos 

estilos abordados quando da constituição desse vocabulário. São peças que constituirão 

não somente o vocabulário técnico, mas também a sua tradição, e estabelecerão os 

conceitos prévios que nortearão as primeiras etapas de construção da interpretação desta 

obra. A experiência e amplitude desse vocabulário, bem como a variedade de casos 

disponíveis para essa estrutura gramatico-estilística não exime o músico do 

planejamento e da revisão da funcionalidade do planejamento, que acontece na etapa 5, 

descrita no capítulo anterior, a formalização para o aparato neuro-motor do violonista. 

Essa necessidade é onde está a diferença entre uma consciência hermeneuticamente 

formada e a mera aplicação técnica de conceitos prévios à obra em questão. 

Admitir previamente a insuficiência da tradição estabelecida diante de uma obra 

é o início do giro do círculo hermenêutico, através do qual ocorre a interpretação 

propriamente dita. É esse o lugar em que os conceitos prévios serão chocados contra 

aspectos da nova obra, que deverá aparecer como uma pergunta endereçada aos recursos 

técnicos e musicais estabelecidos pela tradição à qual o intérprete está ligado. Os 
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conceitos prévios serão, durante esse giro, postos a prova, à comprovação de 

funcionalidade, à avaliação que os levará a uma forma, a um constructo interpretativo, 

que deverá, por sua vez, ser submetido a novas interpretações, a novos giros 

hermenêuticos. 

O trabalho começa e termina na leitura preliminar, levando desta ao 

seccionamento da peça, ao processo de pôr em ação os conhecimentos prévios, ao seu 

questionamento no contexto a ser criado durante o período de estudo (que pode se 

arrastar por anos), a uma revisão orientada pela pesquisa de gravações e concertos, 

levando novamente estes conceitos prévios a submissão de uma nova montagem crítica. 

A questão, sempre de novo apresentada, é como entrar no círculo da maneira certa, isto 

é, como pôr a descoberto e submeter à análise consciente os conceitos internos a 

respeito do que é esta obra. As questões a seguir estão sempre muito bem materializadas 

em termos de som idealizado: o que é uma sonata barroca para teclado, como deveria ou 

poderia soar uma peça de Scarlatti, como se “deve” tocar, como se identificam os 

processos sonoros que dão a mensagem uma identidade reconhecível para a comunidade 

musical a que se dirige. Mantendo esses conceitos num horizonte de questionamento 

sempre submetido à pesquisa, equilibra-se tradição, conceitos prévios e informações 

novas. 

6.5. Dos recursos orientados à execução gramatical: a tekné em relação com os 
conceitos prévios. 

Dos diversos recursos à disposição do violonista experimentado para ressaltar a 

textura polifônica desta obra, sobressai-se o da firmeza de ataque. Esse recurso se refere 

ao que Abel Carlevaro chamava de “fixação” do toque e tem direta relação com a 

consistência do som, por ser um dos principais fatores de definição do ataque e, por 

consequência, da relação entre projeção, timbre e intensidade. A relação é: quanto mais 

as falanges dos dedos permanecem firmes, fixando sua posição na oposição com as 

cordas, mais o ataque tende a ser claro e definido. Não necessariamente a dinâmica é 

mais forte, mas o timbre tende a soar mais aberto, mais rico em harmônicos agudos 

característico desse tipo de ataque. Esse ataque tende a produzir notas que se destacam 

da massa sonora produzida, por exemplo, no contexto de um acorde. Ao contrário, uma 

disposição mais flexível das falanges torna o momento do desprendimento do 

dedo/unha micrometricamente mais difuso, menos definido, distinguindo a textura do 
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som em relação ao ataque anterior. Uma proporção maior da polpa do dedo em contato 

com a corda no momento do ataque também colabora com esse tipo de timbre, por 

tornar menos pontual o momento do desligamento do dedo com a corda (exatamente 

pelo tempo de contato do dedo com a corda ser maior e, consequentemente, o tempo de 

deslizamento na corda também ser maior). A corda é distendida por uma área maior e 

isso ajuda na indefinição do ponto do ataque. Temos, portanto, dois fatores interagindo 

independentemente: a fixação das falanges e a proporção polpa-unha. 

A gradação desses dois tipos de ataque possibilita o desenvolvimento da divisão 

da polifonia sem necessariamente requerer uma gradação da dinâmica em si. Dito de 

outro modo, a gradação de ataques, desde que cada voz se mantenha na unidade de cada 

tipo de ataque e, por consequência de timbre (independentemente do dedo a ser 

utilizado), auxilia a gradação da dinâmica que visa velar ou destacar as vozes.  

Os conceitos prévios aqui em ação para a construção dessa interpretação são 

basicamente dois: primeiro, que não há necessidade de grandes contrastes de dinâmica; 

segundo, as sonatas de Scarlatti não envolveriam, preliminarmente, uma variação muito 

acentuada na agógica. Isso se deveria não só ao instrumento indicado (o cravo), mas 

também ao período. A aceitação desses dois conceitos prévios, que orientam a recepção 

das informações obtidas na leitura gramatical e determinam o planejamento da 

interpretação, mudaria a eleição do procedimento orientado à ressaltar a polifonia 

menos através da dinâmica, mais através da manipulação do timbre e da articulação. 

Ambas as concepções prévias conduzem para uma redução da importância da variação 

da dinâmica. 

São pressupostos que não se sustentam diante de uma análise histórica mais 

rigorosa. É sabido, pelo desenvolvimento das técnicas de execução nos instrumentos de 

música antiga e pelos depoimentos dos tratados, que no período barroco a dinâmica era 

tão importante quanto qualquer outro parâmetro em qualquer outra época da história. 

Simplesmente esse parâmetro não estava sob o controle do compositor através da 

notação. A gradação agógica também possuía um papel fundamental (Leopold Mozart 

fala do je ne se quoi, do “um pouco antes e um pouco depois” do tempo estrito, de que 

são capazes os intérpretes excelentes). A restrição do tempo se reporta antes a uma 

traição do que a uma fidelidade ao texto escrito: não havendo a preocupação de anotar 

as gradações de agógica, dinâmica ou de caráter, o compositor pré-revolução francesa 

deveria ser abordado de maneira “seca”, deixando as notas falarem por si. Como se toda 

a execução não implicasse em uma tomada de posição interpretativa. Esse paradigma 
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faz parte do maior tipo de erro hermenêutico: o de que os procedimentos a serem 

tomados na compreensão de épocas passadas são análogos aos que temos hoje para 

discerni-los. Esse é o princípio da empatia, segundo o qual seria possível estabelecer 

uma comunicação entre o interprete e o compositor simplesmente se colocando no seu 

lugar. Schleiermacher chamou a esse método de “divinal”, no qual o talento do 

intérprete conduziria uma interpretação das intenções que podem ser partilhadas por 

uma via trans-histórica baseada no fato de serem, intérpretes e autores, co-pertencentes 

ao mundo da interpretação. Wanda Landovska é um exemplo curioso de extração de 

uma certeza interpretativa que se exime da descrição do processo, unicamente de 

responsabilidade do intérprete, de escolhas interpretativas.  

Os depoimentos que temos ainda são insuficientes, porque não podem oferecer 

uma imagem sonora. Mas ainda assim são mais férteis do que a suposição pelo “bom 

senso”, que não chega a ser mais do que o senso comum. Esses depoimentos são os 

tratados, em que se basearam os representantes do movimento de música antiga 

historicamente informada. A partir deles é que se operou uma mudança de paradigma, 

que não pôde ser feita a não ser por um compromisso estrito de mudar a visão prévia 

que se tinha da música pré-clássica. Admite-se hoje que questões de estilo estão sujeitas 

a graus bastante diversos de flexibilidade agógica e dinâmica. No entanto, essa mudança 

de paradigma não parece orientar Scott Ross, na sua escolha de apresentar a peça em 

estilo estrito, ou seja, entendendo o contraponto elaborado da Sonata K. 87 como uma 

indicação de restrição do andamento. Essa restrição nos parece, por um lado, ajudar a 

compreender a forma sonora de cada linha melódica, já que o tempo estrito se 

estabelece como unidade e neutralidade. De fato, é difícil estabelecer uma ênfase se o 

tempo for restringido. Para concordar com isso, pensamos no recitativo, que acentua 

pela gradação da agógica, palavras mais importantes do texto. Ao contrário, a 

equalização da relação temporal entre as notas iguala sua importância, sujeitando a 

todas ao acento métrico do compasso. Essa opção tem seus problemas, se pensarmos 

que o stilo stricto é uma relação de rigor com a escrita, mas qual é o papel da 

performance ao representar essa escrita? O contraponto é baseado no fluxo de tensão e 

distensão das dissonâncias que se resolvem em consonâncias, o “rigor” está na seleção 

de sons que determinam esse fluxo, como se chega a eles, etc. Quando uma nota 

dissonante com outra não tem tempo para evanescer-se e assim abrir espaço para as 

outras que representam sua resolução, a relação com a dinâmica se torna previsível e a 

neutralidade se se torna indiferença aos acontecimentos de choque entre consonâncias e 
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dissonâncias que permeiam a obra toda. Se o tempo de uma dissonância é diferente do 

tempo de uma consonância e a compreensão do ouvinte se assenta na compreensão do 

intérprete em relação ao contraponto, então a variação da agógica é um aspecto a ser 

utilizado e levado em conta na interpretação da peça. 

Quanto à escolha instrumental determinar a execução, hoje parece evidente que 

a arte de transcrever incluía o procedimento de aceitar os recursos do instrumento 

visado na transcrição em uma reescrita quase total da obra. Ou seja, a transcrição 

deveria comportar os recursos do violão, tanto quanto de qualquer outro instrumento 

para o qual uma obra seja escrita.  

Isso não exclui a possibilidade estratégica de determinar de alguma maneira a 

diferença de épocas, que existiam, e devem ser representadas em um concerto por um 

único instrumento. A ideia de restringir o escopo da dinâmica pode ter sentido se 

tivermos no mesmo programa obras de Tárrega, por exemplo, mas mesmo assim é 

necessária uma abordagem mais ampla (que englobe as questões de articulação e 

timbre, por exemplo) para que a peça não caia em uma monotonia fruto de uma 

equivocada compreensão histórica. A restrição da dinâmica aqui serve a um propósito 

estratégico e seria utilizado na interpretação desta obra em um contexto de um concerto 

histórico, isto é, composto por obras de várias épocas diferentes. 

De qualquer forma, encontrar uma dinâmica para cada uma das vozes da peça, 

neste caso é impraticável. Deve ser levado em conta que a distância entre os sons mais 

fortes e mais fracos do violão não é algo que provoque realmente um contraste 

impressionante e, no entanto, o instrumento permanece sendo considerado expressivo. 

Nesta peça, a textura tem a complexidade de se desenvolver rigorosamente a três vozes, 

sendo que uma quarta voz aparece frequentemente, não com função textural, como em 

muitas obras clássicas, mas com uma função contrapontística bem determinada. É 

necessário então encontrar um valor sonoro independente para cada uma dessas quatro 

vozes, valor que não pode, nem precisa ser suficientemente definido pela gradação da 

dinâmica, embora esta tenha um papel importante. O trabalho de gradação da definição 

do ataque por intermédio do procedimento descrito se torna o processo de aquisição de 

um vocabulário sonoro para além da gradação dinâmica, que neste caso pode ser 

considerado insuficiente. Essa insuficiência se deve meramente à vertente interpretativa 

que escolhemos, eventualmente: uma abordagem dinâmica restrita, guardando a maior 

variedade desse parâmetro para as peças românticas. A sutileza nas gradações de 

dinâmica entre as vozes, portanto, tem que ser realizada através de uma maior variação 
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na densidade do toque, que determinará o grau de definição do ataque, no envelope de 

cada nota. Esse procedimento controlado exige um refinamento do trabalho com os 

acordes, para o qual um dos exercícios mais comuns é o que transcrevemos abaixo: 

 

 

Fig. 17: Série de acordes em cordas soltas do violão com acentos localizados em cada corda a cada vez, 

com o propósito de “treinar” a mão para responder a estímulos e necessidades de diferentes tipos de 

toque, ocorrendo ao mesmo tempo. A nota destacada na segunda linha sugere um estudo dessa 

diferenciação nos acordes plaquês. 

 

Este procedimento tem o objetivo de “acordar” os reflexos para configurações de 

densidade de som diferentes acontecendo simultaneamente. Cada configuração do 

acorde de cordas soltas deverá apresentar uma identidade, reflexo da posição, no escopo 

da dinâmica, de cada nota dentro do acorde. Repetir as configurações e variá-las faz 

parte do vocabulário sonoro que se tornará, por meio de uma determinação funcional 

que chamamos de “gramatical” (devido à relação entre esses sintagmas sonoros e as 

possibilidades de relacioná-los aos critérios de estilo), o “vocabulário poético do 

violonista”. Trata-se de um vocabulário estabelecido como condição prévia para a 

interpretação da obra. 

A relação puramente quantitativa de elementos complexos não é suficiente para 

determinar o grau de dificuldade de uma obra. Mas a curta duração da sonata (cerca de 

6 minutos, com as repetições) sugere sua classificação como uma possível peça 

preparatória para a textura polifônica da Fuga do BWV 997, de Bach, também transcrita 

para violão por Sérgio Abreu. De duração semelhante (em torno de sete minutos), esta 

fuga tem uma textura polifônica de apenas três vozes. Em grande parte da obra, essa 

textura se reduz a duas vozes, onde uma ou ambas delineiam um falso contraponto ou 

melodia composta. Isto faria da fuga, teoricamente, uma obra mais fácil de ser 
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abordada, mas ela não é repetida integralmente (trata-se de uma fuga da capo, onde a 

seção repetida é a menor da peça), tendo, pois muito maior extensão relativa e 

dificuldades específicas na abordagem da forma que a tornam consideravelmente mais 

complexa. Scarlatti entra aqui como uma porta de entrada para a obra de Bach, do ponto 

de vista do desenvolvimento de habilidades interpretativas. A relação entre os sons 

obtidos em cada obra, a restrição da dinâmica em função de uma variedade timbrística e 

a textura polifônica das duas peças obtida mais pela diferença de peso do que pela 

amplitude de volume de cada voz, segundo o processo que descrevemos no parágrafo 

anterior, cria um contexto musical comum ao longo do processo de montagem do 

constructo e essa unidade de abordagem será notada como coerência estilística. 

A Fantasia de Francesco Da Milano, por outro lado, corresponde ao mesmo 

propósito de preparação de habilidades interpretativas. Rigorosamente a três vozes, a 

peça traz alguns problemas que se identificam com os apresentados tanto pela obra de 

Bach, quando de Scarlatti: determinação de escopo dinâmico, separação de vozes nem 

sempre pela dinâmica, mas pelo timbre, variação de articulação e necessidade de uma 

fluência interna entre as vozes. A extensão da peça (pouco mais de um minuto), a 

tessitura (dentro da segunda posição no violão) e a pequena mobilidade das vozes, a 

tornam um passo preparatório para os níveis de controle e amplitude exigidos para o 

domínio das obras de Scarlatti e Bach: 
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Fig. 18: Fantasia de Francesco da Milano 

 

Um programa de aprendizado seria enriquecido com obras no mesmo nível de 

dificuldade dessas três peças, objetivando aumentar o vocabulário interpretativo do 

violonista, desde que fique pré-estabelecido que o tipo de problemas interpretativos 

permanece o mesmo em todas elas. 

6.6. Outras considerações 

A leitura hermenêutica, no ponto em que chegamos, trata também do 

desenvolvimento das capacidades interpretativas. Isso aproxima a ideia de que a 

hermenêutica trata da busca por uma validade na interpretação, jogando com a 

capacidade de entendimento de textos. Para além desta questão de aplicação técnica à 

interpretação, uma leitura hermenêutica precisa identificar possíveis filiações estilístico-

históricas, tanto quanto indicar uma possível tradição interpretativa a ser construída 

através de outras obras. Essa identificação requer repertório, o que justifica a 
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performance em cada instrumento constituir uma especialidade particular, pensado 

teleologicamente, na direção do desenvolvimento da interpretação. Ela é uma habilidade 

de estabelecer regras e critérios críticos com relação aos pressupostos que operam 

automaticamente os constructos interpretativos. Ou seja, a interpretação é mais como 

um jogo determinado em suas regras conscientes ou não, do que como um movimento 

errático livre de especulação. Concebida assim, o exercício de praticar uma peça não faz 

outra coisa além de manter o intérprete tão inconsciente quanto preso à sua tradição 

interpretativa, em relação à qual não há como sequer questionar sua autoridade. 

Gadamer trata da especulação como inerente à hermenêutica, mas o confronto com pré-

condição, vocabulário gramatical e tradição afasta esse caráter especulativo de qualquer 

coisa que pudesse ser confundida com uma ilação relativista. 

Por todas essas razões, entendemos que a consideração da hermenêutica, voltada 

para a interpretação musical estabelece critérios de sistematização e crítica que ordenam 

a performance epistemologicamente. Hermenêutica é um modo de pensar a construção 

da poética interpretativa, podendo ajudar a afastar as possibilidades extremas tanto de 

um método rigidamente constituído quanto de uma subjetivação da experiência artística 

na sua diluição como experiência estética. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A música enquanto arte, assim como o teatro, existe em uma situação peculiar, 

pois precisa do intermediário entre o autor e o destinatário da mensagem da obra. O 

próprio compositor, ao apresentar sua obra a um público, porta-se como intérprete. A 

isso corresponde a formulação geral de que a obra tem autonomia em relação ao próprio 

autor, em qualquer que seja a arte. Pensar essa situação no escopo específico do músico-

intérprete foi nossa proposta de trabalho. Trazer para esse pensamento as ideias 

principais da filosofia hermenêutica foi o canal que escolhemos para pensar essa 

situação. Acreditamos que a contribuição da hermenêutica deva estar mais ao alcance 

do músico interessado, e o formato de um ensaio nos pareceu o método mais apropriado 

e aberto para essa discussão. Visamos sempre a interpretação musical, com exemplos 

que ajudassem a entender o argumento da hermenêutica pelo viés da prática 

interpretativa. Optamos por uma explanação monográfica dos argumentos principais, 

sejam eles históricos, como nos capítulos 1 e 2, conceituais, como no capítulo 3, ou do 

ponto de vista de seu potencial operacionalizante, seja para o pensamento do 

compositor, como no capítulo 4, seja do intérprete, como nos capítulos 5 e 6. O que se 

conclui dessa estrutura é que o pensamento hermenêutico permite ao músico libertar-se 

de si mesmo e revelar o oculto que está em jogo enquanto elaboramos nossas 

interpretações e compreensões das obras. Hermenêutica é quando abrimos nossas 

tradições, origens, pré-concepções sobre as obras e nossa tarefa diante delas como 

objeto de nossa pesquisa, liberando essa estrutura oculta que reside em toda a 

interpretação para o trabalho da compreensão e a renovação do gesto interpretativo. 

Não poderíamos ter aqui pensado em uma metodologia. É verdade que há, ao 

longo do nosso trabalho, esboços de um pensamento sistematizado que se poderia 

chamar de método. Há, especialmente nos capítulos 5 e 6, uma proposta de construção 

poética determinada em etapas e prioridades, há itens operativos descritos como 

derivações de uma consciência hermeneuticamente formada. Mas o conceito de método 

aqui, como entendido pela metodologia científica, não é válido simplesmente porque 

cada obra exigirá uma construção metodológica diferente e, no entanto, nenhuma delas 

visa outra coisa que não um constructo interpretativo que se possa reconhecer como 

válido. Ele não pode se prestar a uma repetitividade da experiência, como é o caso do 

método científico. “Persuasão frente à obra” é a única exigência à qual uma expectativa 
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de método precisa corresponder, na prática interpretativa. O único traço comum das 

várias interpretações que se orientam por uma consciência hermeneuticamente formada 

é a abertura para diversas possibilidades de compreensão na discussão dos pressupostos 

interpretativos, tradições e historicidades que dirigem a operação poética na 

correspondência entre essa pré-compreensão e a manipulação do material sonoro. 

Mesmo uma proposta de estudo pré-musical, como o manual de escalas se reporta à 

estrutura hermenêutica da compreensão. Segovia não pode ser completamente 

compreendido sem que se perceba essa tentativa de diálogo com os métodos de piano, o 

repertório e o tipo de ideal musical que ele habita, que fazia parte de sua proposta. Isso é 

relevante para construirmos interpretações que reflitam o seu horizonte interpretativo, 

mesmo que (e para que) o nosso próprio horizonte proponha algo novo. 

Para demonstrarmos como a hermenêutica da interpretação atua também em 

textos interpretativos mais complexos, escolhemos a transcrição da Sonata de Scarlatti, 

o que se deu por duas razões. Primeiro porque consideramos a transcrição como um ato 

interpretativo que propõe um interessante paralelo com a própria performance: um ato 

entre o autor e o ouvinte, verdadeiro destinatário da obra de arte musical. O que 

gostaríamos de ter deixado claro é essa relação triádica entre obra, transcritor e 

intérprete, correspondente à relação triádica entre obra, intérprete e ouvinte. Uma 

transcrição talvez seja o único momento em que o performer é realmente visado como 

um objetivo do intérprete-transcritor, coisa que não ocorre na composição a não ser 

como uma etapa para o fechamento do círculo hermenêutico. Os momentos mais férteis 

desse círculo, como nosso capítulo 4 tentou demonstrar, são o início e o final, e não o 

meio, que é onde o performer precisa habitar. Analisar a epistemologia de um 

constructo interpretativo nos pareceu ser mais frutífero na situação limite da transcrição, 

pois ela reforça o conteúdo hermenêutico da criação artística. A outra razão é a 

necessidade que notamos, eu como membro de uma comunidade que existe em torno de 

uma linguagem interpretativa histórica, de discutir a poética interpretativa de Sérgio 

Abreu e de disponibilizá-la na discussão acadêmica.  

Daí o fato de nosso trabalho se reportar ao violão e a Sérgio Abreu, mas não se 

dirigir somente a violonistas. Nosso objetivo foi descortinar como a hermenêutica pode 

estender nossa visão sobre a interpretação e para isso ela precisa incidir sobre uma 

estrutura de pré-compreensão. Sérgio Abreu, sendo nossa indicação formal mais 

presente, pareceu um intérprete onde pudéssemos nos aprofundar com mais 

propriedade.  
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Não acreditamos que haja qualquer método aqui que possa ser aplicado a outras 

interpretações. Acreditamos sim nos vestígios de um pensamento interpretativo que 

estrutura nossa própria construção poético-interpretativa e acreditamos que é no 

processo descrito e não no ato de sistematizá-lo com etapas que visem um controle do 

pensamento, que se podem encontrar novos métodos para novas abordagens 

interpretativas. 

Muitas atitudes podem ser tomadas no momento de erigir um constructo 

interpretativo e o contrapeso ao postulado da hermenêutica como uma exigência 

universal para qualquer ato da compreensão é compensado com a possibilidade 

imensamente maleável de incluir diferentes procedimentos no círculo hermenêutico que 

visa ao entendimento de uma obra. Nenhum gesto interpretativo que se diga honesto se 

prenderá a priori aos procedimentos apontados, mas propor uma sistematização é o 

passo de estabelecer um horizonte comum no qual qualquer gesto interpretativo poderá 

se relacionar com os modelos que descrevemos nos capítulos 5 e 6. 

Hermenêutica é uma formação de consciência, onde reconhecer-se como 

intérprete é reconhecer o Ser de seu trabalho como construção de interpretações, 

averiguar tudo o que isso implica e se recolher à situação marginal na qual nada em sua 

existência vale diante da vivência autêntica da obra de arte. Seu trabalho é desaparecer 

na experiência da obra, não porque suas impressões e particularidades não contêm o seu 

emprenho interpretativo, suas habilidades, escolhas, tradições, e concepções 

desenvolvidas na sua historicidade: o interprete é sempre preso a elas. A razão é de 

outra natureza. Trata-se do modo correto de enfrentar o problema que a hermenêutica 

coloca para a existência, diluindo o intérprete naquilo que faz da obra uma prioridade. 

Não é a obra o seu objeto, o objeto é a interpretação dela. A obra se realiza através do 

intérprete. Isso faz dele próprio o material de correção, de trabalho e de adaptação, ele 

próprio deve ser sempre de novo convencido à novas possibilidades interpretativas, ele 

próprio (finalmente: ele próprio como a sua própria compreensão de mundo) é a matéria 

prima que deve ser manipulada para que surja uma verdade sobre a obra de arte.  

Uma decomposição está em evidência aqui. No entanto, em meio a todos os 

sacrifícios e esgotamentos a que se sujeita o intérprete consciente de sua tarefa 

hermenêutica, a verdade da obra pode surgir como um advento, proporcionando uma 

recomposição a partir de tudo o que foi decomposto no processo interpretativo: suas 

posições prévias, suas pré-concepções, sua espontaneidade, a determinação histórica de 

sua tradição, que é sempre mais que sua escolha subjetiva e vige epistemologicamente 
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quando é reconhecida como tal. No advento da obra pode surgir um reencontro com 

algo que talvez seja a única coisa do processo que brilha por si mesmo enquanto 

existência: a obra de arte, na qual, segundo Gadamer, o reconhecimento é o 

reconhecimento de si mesmo, da tradição histórica e compreensiva que se é. E nesse 

reencontro consigo pode haver uma esperança de reconstituição. Talvez seja isso que 

torne o caminho da interpretação tão necessário. Mostrar essa necessidade é mostrar a 

decadência na qual a interpretação está sempre no risco de degenerar, como método pré-

concebido, como acomodação que destrói o inaudito da experiência artística em uma 

tradição que deveria conclamar e desafiar ao invés de proteger e acomodar. Essa é a 

tarefa da hermenêutica: mostrar como podem ser as coisas, não mantê-las presas no que 

acreditamos que elas são. Daí o constante enfrentamento com o não-dito, com o ainda 

por dizer, com o inefável do qual nossas visões sempre exigem uma nova tentativa de 

formular esse indizível da obra de arte. 

Se pudermos ter trazido para o leitor parte do vislumbre que tivemos na 

experiência da perscrutação hermenêutica, talvez haja sentido em continuar procurando 

por um horizonte comum onde a palavra “diálogo”, possa corresponder ao que Gadamer 

sinalizou como a tarefa mais importante dos seres humanos, cujas obras sempre 

insistem em novamente tentar o impossível de atingir esse horizonte comum 

indeterminado. 
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APÊNDICE: ÍNDICE DAS GRAVAÇÕES DO DVD 

Domenico Scarlatti (1685-1757): Sonata K. 87: 
Cravo: 
Scott Ross: http://www.youtube.com/watch?v=EHhAHfIU_DE 
Pierre Hantaï: http://www.youtube.com/watch?v=fAKD8R8ANUM 
Matteo Messori: http://www.youtube.com/watch?v=Ll-L6_hDflw 
 
Piano: 
Vladimir Horowitz: http://www.youtube.com/watch?v=9lmqDOjHx70 
Ivo Pogorelich: http://www.youtube.com/watch?v=cvzK4idIK2U 
 
Duo de Violões: 
Duo Presti-Lagoya: http://www.youtube.com/watch?v=GKs2mWThR4g 
Duo Odeum: http://www.youtube.com/watch?v=BI4gtQs8jVY 
 
Violão Solo: 
Vladimir Gorbach: http://www.youtube.com/watch?v=RScejcU7sg8 
Luigi Attademo: http://www.youtube.com/watch?v=LgjoaHiBYvE 
 
Áudio: Sérgio Abreu: gravação realizada em outubro de 1976, ao experimentar um violão 
Hauser, de 1935. 
Faixa 1: Domenico Scarlatti: Sonata K. 87 
Faixa 2: Francisco Tárrega (1857-1909): Mazurka em Sol. 
Faixa 3: ___________________________: Mazurka em Lá menor. 
Faixa 4: Anônimo, arranjo de Miguel Llobet (1878-1938): Canção do Ladrão 
Faixa 4: ____________________________________: O testamento de Amélia 
Faixa 6: Fernando Sor (1778-1839): Estudo op. 35 n. 22 
Faixa 7: ________________________Estudo op. 35 n. 17 
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