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1 - O passado como vocabulário 
 

 

Maurício Funcia de Bonis 



1 
O PASSADO COMO VOCABULÁRIO

Loteria do labirinto dos espíritos (abertura)

Estranhem o que não for estranho.

Tomem por inexplicável o habitual.

Sintam-se perplexos ante o quotidiano.

Tratem de encontrar um remédio para o abuso

Mas não se esqueçam de que o abuso é sempre a regra.

A exceção e a regra¸ Bertolt Brecht

No filme Zelig, Woody Allen conta, à maneira de um documentário, 

a trajetória de uma figura das décadas de 1920 e 1930. Recorre a críticos 

e acadêmicos reais, entrevistados de forma verossímil, dando seus depoi-

mentos sobre o personagem fictício; mistura imagens e cenas de arquivo 

da época com trechos filmados à maneira de cenas de arquivo – não apenas 

reproduzindo a época, mas reproduzindo as diferenças de velocidade de 

rotação da película, por exemplo. Utiliza canções compostas especialmente 

para o filme à maneira das canções da época, reproduzindo o ruído e a so-

noridade geral que percebemos hoje nessas gravações. 

Mas não é apenas na maneira como ele constrói o filme que se pode 

pensar sobre a metalinguagem (a operação sobre uma linguagem-objeto) 

vendo Zelig; o personagem fictício retratado no documentário é uma espé-

cie de “camaleão humano”: em uma necessidade desesperada de ser aceito, 

de pertencer ao grupo em que se encontra a cada momento, de agradar, ele 

começa incontrolavelmente a se transformar (tanto em sua personalidade 
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20  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

quanto em sua aparência física) à semelhança de seu entorno. A impossibi-

lidade de encontrar uma personalidade própria e a decorrente apropriação 

das personalidades alheias é logo identificada como um grave distúrbio, 

uma anormalidade psíquica inimaginável em condições normais.

Em uma sequência do filme assistimos a diversas sessões de terapia, 

como se tivessem sido filmadas sigilosamente, em que uma psicóloga tenta 

revelar as origens do distúrbio de Zelig. Consegue hipnotizá-lo para tentar 

descobrir quais violências ele poderia ter sofrido no passado, como possí-

veis causas de seu estado particular.

Meu irmão me batia. 

Minha irmã batia em meu irmão.

Meu pai batia em minha irmã, meu irmão e em mim. 

Minha mãe batia no meu pai, na minha irmã, em mim e no meu irmão.

Os vizinhos batiam em nossa família. 

As crianças do bairro ao lado batiam em nossos vizinhos e em nossa família. 

(Allen, 1983)

Enquanto as causas possíveis de um estado similar se encontram por 

toda parte, não há mais como identificar sua origem como caso particular: 

surpreende é que todos à sua volta não tenham tido o mesmo destino, a 

mesma crise de identidade. 

16 de julho de 1963 (flashback)

Willy Corrêa de Oliveira, 24, compositor de vanguarda, de Santos [sic]. 

Conseguiu passagem aérea de ida e volta para a Alemanha, vai ao festival de 

Darmstadt, o mais importante, este ano, da música atual. [...] Estava em pânico 

mal contido, primeira viagem, reuniu os amigos para jantar de despedida (cada um 

paga o seu), os maestros Toni e Bologna tinham compromissos, procurei suturar-lhe 

o desamparo, jantamos os dois. Não queria falar, escorava-se no ouvir, não tanto 

minha desatualizada veteranice de Europa, mas o que veio antes e como cheguei 

até lá: à viagem. E se deixei amor. Que é o que deixava – e tudo e a família e os 

amigos e a menina e ele próprio, já lhe pareciam num passado demais, de morte. O 

mundo é que partia – e o deixava. São só três meses! Que raça de consolo. Quem 
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TABULAE SCRIPTAE  21

sabe Rogério Duprat também conseguiria a passagem: estava no Rio pelejando 

buro-labirinticamente.1 Ainda quis vir até em casa, apanhar uns livros de poesia. 

Tomou um ônibus fantasma aos pedaços, rumo à estação rodoviária: o avião saía 

do Rio no dia seguinte. Agitava o braço com vigor e parecia estar limpando a 

poeira-vidro da parte traseira do cata-osso. 

(Pignatari, 1974, p.170-1)

Primeiro Henri Pousseur, depois Luciano Berio e por fim Pierre Boulez: 

cada um dos compositores presentes à primeira sessão da mesa-redonda do 

Darmstadt Ferienkurse für Neue Musik daquele ano descreve para a plateia 

o curso que veio ministrar, o que geraria um debate mais ferrenho entre os 

próprios palestrantes do que com a plateia. 

Pousseur nomeara suas palestras de “Question métier – Frage Hand-

werk”. A introdução de seu curso já mostra uma preocupação em refletir 

sobre os problemas atuais da música com a consciência crítica de seu mo-

mento histórico, em lugar de uma proposta “técnica” pura e simplesmente. 

Diz que começa por colocar em questão o métier, como aliás se faz há algum 

tempo: “forma-se quase um métier da colocação em questão do métier e o 

próprio métier é uma questão que se coloca perpetuamente” (apud Nattiez, 

2005, p.24-6). Essa introdução é desdobrada na descrição de suas pesquisas 

na época, que seriam publicadas em dois de seus ensaios mais importantes, 

Pour une periodicité generalisée e L’apothéose de Rameau. Ele coloca que con-

sagra uma parte do curso ao problema da periodicidade, que ele já tratara no 

ano anterior, “a possibilidade de analisar as formas no tempo em toda sua 

generalidade a partir de critérios periódicos”; uma recolocação do problema 

da repetição e da memória na estruturação do discurso, como recuperação 

de uma consciência histórica da narrativa musical, após a experiência serial. 

Em seguida, ele diz que conclui dedicando-se a um problema que muito o 

ocupou no ano anterior: a questão da unidade, ou ainda, de colocar em ques-

tão a natureza e o significado da ideia de unidade em música. 

 1 Em seguida Pignatari descreve a ida de Rogério Duprat, que chegou com alguns dias de 

atraso para o início do festival, devido ao emprego de violoncelista da Orquestra Sinfônica 

Municipal de São Paulo: “já com a alma na Europa – e ainda ensaiando não sei que horro-

rosos compassos operísticos, sob a regência de não sei que inominável maestro da sinfônica, 

dois dias antes da partida” (idem).
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22  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

No domínio do métier, os problemas que ele se colocara nesse sentido 

foram enfrentados a partir do trabalho com a harmonia – no “retomar em 

consideração fenômenos harmônicos que nós havíamos excluído da lingua-

gem musical durante um certo tempo porque era necessário fazê-lo, mas que 

não é mais útil excluí-los de nossos dias de uma maneira assim radical”. Diz 

que já se conquistou “outra linguagem” suficientemente segura de si para 

integrar fenômenos até então vistos com uma certa prudência. Reitera que os 

métodos que ele busca permitem que se mantenha o universo da linguagem 

serial (de maneira “fiel a suas premissas estéticas”) enquanto se integram fe-

nômenos harmônicos mais simples, consonâncias, grupos de intervalos, que 

têm “seu valor harmônico no sentido estrito da palavra” (ibidem).2

Berio descreve em seguida um curso que ele pretende que reduza os 

“grandes problemas” da música daquele tempo a um nível bastante prático: 

combater o “equívoco estético” de não manter uma consciência histórica 

na relação com os gestos impostos aos instrumentos; “os instrumentos são 

sempre significantes, quer se os use ou não”. Ele partiria do comentário 

de obras suas como Tempi concertati e Circles para mostrar como alguns 

pontos de partida no emprego dos instrumentos contêm “sugestões de 

natureza estrutural” que podem integrá-los. Acrescenta que esse partido 

tomado de uma funcionalidade instrumental baseada na história da lin-

guagem, por assim dizer, o “aproxima do discurso de Pousseur, que falou 

mais sobre as possibilidades de base para conceber o instrumento que não 

integram somente os gestos, mas que tomam também em consideração uma 

experiência passada”. Ele conclui colocando que Tempi concertati é baseada 

sobre relações de densidade e dinâmica, como problemas históricos da lin-

guagem (ibidem, p.26).

Por fim, Boulez (de forma bem mais longa que seus colegas) coloca 

a proposta de seu curso, “Necessidade de uma orientação estética”, que 

seria posteriormente transformado em um texto publicado sob o mesmo 

nome. Diz que há dois ou três anos ministrara uma série de cursos sobre 

o “trabalho técnico”, tentando fazer uma síntese e um resumo que desse 

a “direção segura a quase todos os elementos da linguagem” (referindo-se 

aos cursos que seriam posteriormente publicados sob o nome de Penser la 

 2 A transcrição da mesa-redonda com a participação de Pousseur, Berio e Boulez foi editada 

por Jean-Jacques Nattiez (2005) e publicada pela revista Circuit.
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musique aujourd’hui). Infelizmente, faltara um capítulo dedicado à estética 

e à poética, o que fizera com que esse curso tivesse uma lacuna no que diz 

respeito às consequências das discussões técnicas. 

Assim como Pousseur e Berio antes dele, Boulez também reconhece que 

houve graves problemas em sua experiência musical anterior, no exclusi-

vismo do serialismo integral, e dispõe-se a recolocar em questão problemas 

até então deixados completamente de lado – a grande diferença está em 

quais os elementos a serem recuperados e quais permaneceriam na mesma 

direção. Ao contrário de Berio e Pousseur, Boulez não pretende recuperar 

a relação com a história da linguagem (materializada na forma de uma tra-

dição, de um repertório), mas sim a separação entre os aspectos “técnicos” 

e os “estéticos” e, mais ainda, eliminar o “trauma” presente em sua geração 

quanto aos aspectos “estético e poético” devido aos “excessos” cometidos 

pelas gerações anteriores. “Se há insucessos em nossas experiências, creio 

que é justamente em razão da falta de pensamento estético direto e profun-

do, o que me permite chegar à conclusão que devemos atacar o problema de 

fundo”. Coloca em seguida que é muito difícil ao músico possuir a arma-

dura intelectual para tratar desses problemas: “não sou capaz de manejar 

um certo vocabulário dessas ideias sobre o qual não realizei o trabalho de 

base necessário. Como digo sempre, se eu quisesse me exprimir apenas com 

palavras, não teria mais uso para as notas” (ibidem, p.27).

Boulez tenta definir seu projeto estético como fundado sobre uma “dú-

vida permanente, no sentido em que se fala de revolução permanente” – 

uma poética que “não se funda simplesmente sobre resultados”, mas sobre 

uma “destruição permanente de si mesma”, uma poética ao mesmo tempo 

“negativa e positiva no sentido em que ela instaura uma ordem perpetua-

mente nova que destrói constantemente o antigo em você mesmo”. Para 

que o terreno da criação se torne fértil, seria necessário que o resíduo de 

cada produção seja queimado. A essa experiência ele chama de “apoiar-se 

sobre o vazio”, o que pode parecer um ato puramente negativo, mas que 

consiste em transformar o ato negativo em um ato positivo – essa seria sua 

“concepção profunda da música” (ibidem, p.28). 

Após a exposição dos cursos, segue uma série de perguntas entre os 

três compositores – Pousseur pergunta provocativamente a Boulez se ele 

propõe uma separação entre técnica e estética, como sugere sua exposição. 

Boulez responde que elas não podem ser separadas de forma alguma, mas 
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24  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

que ele crê que há certa independência ou “interdependência” entre elas. 

Diz que insistiu sobre esse ponto pois sua geração (ele incluso) teve fobia de 

cair nos erros poéticos ou estéticos do passado, e essa fobia os fizera pensar, 

por alguns momentos, que os problemas técnicos eram mais importantes 

de que realmente eram. O trauma gerado pela geração precedente os levara 

a uma espécie de “hipertrofia da técnica e a uma crença de que a estética 

sobreviveria por si mesma”. Ele gostaria de trazer igualmente para o pri-

meiro plano uma reflexão sobre a estética, para que ela possa ter primordia-

lidade. Tentando definir mais precisamente o que ele entende por estética 

nessa argumentação, exemplifica separando o momento da estruturação 

morfológica e sintática na composição (entendido como “técnico”) da pré-

-concepção, da motivação que leva à redação, estágio entendido como o da 

“concepção estética”. 

Solidamente fundamentado sobre a mesma tabula rasa que orientara 

a experiência do serialismo integral, Boulez entende que os problemas 

encontrados pela sua geração resultaram não do afastamento de uma cons-

ciência da tradição, como sugerem Pousseur e Berio, mas da eliminação 

insuficiente dos rastros das experiências passadas. Mais de que com qual-

quer outro compositor de sua geração, Boulez compartilha com Pousseur 

o estabelecimento de uma ligação estreita entre a especulação teórica, a 

composição musical e as implicações políticas e ideológicas que eles vis-

lumbram na construção desse pensamento. 

As mesas-redondas daquele festival, nos dias 16, 18, 23 e 25 de julho de 

1963, registram um primeiro sinal de uma divergência profunda na direção 

de suas especulações teóricas, em confronto direto. Gradualmente, suas 

obras registrarão a mesma incompatibilidade de caminhos, e menos de uma 

década depois até sua relação pessoal se torna insustentável. Mesmo nos 

campos aparentemente mais etéreos (em se tratando da música erudita de 

meados do século XX), o vislumbre de implicações político-ideológicas no 

processo de criação já mostra uma igual discrepância, como sugere a refe-

rência de Boulez à revolução permanente como destruidora da experiência 

passada para a construção do novo, em oposição à analogia de Pousseur 

entre um socialismo utópico e uma convivência equilibrada entre as dife-

rentes linguagens musicais e repertórios históricos. Do lado de cá do muro 

de Berlim, a influência do pensamento de esquerda sobre esses dois com-

positores (tal como se observa nesse diálogo em Darmstadt em 1963) não 
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deixa de gerar diferenças tão irreconciliáveis entre eles quanto aquelas entre 

a China de Mao e a União Soviética de Kruschev, na mesma época.

Após a pergunta de Pousseur a Boulez sobre a separação entre técnica e 

estética, Boulez propõe de forma igualmente provocativa uma questão para 

ambos, Berio e Pousseur: notando a ênfase tanto em Berio quanto em Pous-

seur sobre a referência e mesmo a reintegração de certos elementos – até do 

vocabulário, como problemas harmônicos –, Boulez diz que reconhece que 

se trata de uma operação que visa uma construção futura e não um retorno 

ao passado, mas pergunta se eles realmente creem que seja necessária uma 

reintegração, e ainda, como pode ser evitado o “disparate que se criará entre 

reintegração e realização” (ibidem).

A resposta de Pousseur é de uma clareza que ilumina de forma con-

densada muito do que ele defende em seus ensaios posteriores: primeiro 

coloca que não pensa em uma reintegração de “funções gramaticais”, de 

fenômenos físicos já valorizados pela consciência em certo sentido, mas 

na reconsideração de fenômenos objetivos que haviam sido descartados 

porque “variam segundo uma certa potencialidade de significados, seja por 

razões naturais, seja por razões históricas”. É no desafio da manipulação 

desses materiais e de seus significados potenciais que reside a proposta de 

Pousseur, na denúncia do aspecto limítrofe da tabula rasa que provocara o 

abandono de uma série de matérias-primas para a composição. Para além 

dos significados gerados pela relação “física e psicológica” de cada um com 

os materiais do passado da linguagem, interessa a Pousseur a consciência de 

que os materiais carregam a marca do uso que deles se fez na história.

É sempre a história que os carregou de significados. Como nós estamos na 

história e como nós somos ainda extremamente condicionados pelo que nos 

precedeu, esses elementos são ainda mais carregados de significados. Para res-

ponder então a Boulez, eu afirmo que é necessário vislumbrar uma reintegra-

ção, mesmo dessas funções gramaticais valorizadas pela consciência operadora 

no curso da história.3 (ibidem, p.33-4)

 3 “Toujours est-il que l’histoire les a chargés davantage de significations. Comme nous sommes 

dans l’histoire et comme nous sommes encore extrêmement conditionnés par ce qui nous a précédé, 

ces éléments sont d’autant plus chargés de significations. Pour répondre alors à Boulez, j’affirme 

qu’il faut envisager une réintégration, même de ces fonctions grammaticales valorisées par la 

conscience opératrice au cours de l’histoire”.
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26  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

Essas afirmações de Pousseur, observadas com o nosso distanciamento 

temporal, não poderiam mostrar-se mais incompatíveis com o pensamento 

de Boulez, que teria afirmado em uma entrevista que a história lhe parece-

ria cada vez mais “um grande fardo. Na minha opinião temos que nos livrar 

dela de uma vez por todas” (Carvin, 1993).4

Se Boulez vislumbra que o aprofundamento e o desdobramento neces-

sário da experiência serial deveriam dar-se por um reforço de seu caráter 

excludente, por uma negação ainda mais aguda das experiências anteriores, 

para Pousseur a coerência estrutural e a unidade entre forma e conteúdo 

almejadas pelo serialismo integral seriam efetivamente conquistadas com 

uma ampliação do repertório das matérias-primas, e portanto com uma 

reintegração dos materiais antes evitados (desde gestos e perfis os mais ge-

néricos até elementos intervalares e acórdicos) e de suas implicações (tanto 

sintáticas quanto semânticas, como será detalhado no capítulo seguinte). 

Uma tal reintegração exige a concepção de um novo projeto harmônico, não 

apenas pela natureza harmônica (no sentido estrito) de uma série de inter-

valos e acordes na história da música, mas também em sentido amplo, na 

estruturação de um discurso coerente que abarque um grau mais acentuado 

de heterogeneidade entre os materiais utilizados. Nesse momento do deba-

te, Pousseur (apud Nattiez, 2005, p.34) mostra-se mais preocupado com a 

reflexão sobre esse problema no âmbito da sociologia e da filosofia de que 

com o aspecto puramente técnico, que ele elaborará posteriormente: “nossa 

época é a primeira de nossa história – e me parece que isso jamais existiu 

antes – que se volta ao passado para tomá-lo em consideração em toda sua 

extensão e que continua a lhe dar um tal valor”. Ele vê no seu tempo uma 

tomada de consciência da multiplicidade do passado, o que pode ser visto 

como um sinal de decadência, de envelhecimento de uma civilização. Frente 

a essa tomada de consciência, uma jovem geração poderia buscar “regene-

rar-se” com o esquecimento do passado, voltando-se para o futuro (Pous-

seur refere-se aqui não apenas à proposta de Boulez de “partir do vazio” 

mas à experiência serial da qual ele mesmo fizera parte na década anterior). 

 4 “History seems more than ever to me a great burden. In my opinion we must get rid of it once and 

for all”. Posição semelhante é demonstrada por André Boucourechliev, quando Françoise 

Escal lhe pergunta sobre a influência (ainda que inconsciente) da herança cultural da música 

erudita ocidental em suas obras:

“– A. B.: Não tenho inconsciente (risos).

– F. E.: Nenhuma sobredeterminação? Sem peso histórico, sociológico, cultural? Oriundo de 

ninguém e de nenhuma parte?

– A. B.: Há uma dependência no nível do desencadeamento: mas o que isso pode interessar? 

Depois vem o estilo, a linguagem, a técnica” (Boucourechliev, 1987, p.135).
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No entanto, não creio que isso seja possível, que um tal movimento de virar 

as costas possa ser comandado por uma simples decisão arbitrária; não pode 

ser um ato de vontade, momentâneo e racional, mas um ato orgânico que se 

desenvolve pouco a pouco [...]. Penso ao contrário que é por um movimento 

de apropriação desse passado, de domínio, controle ou absorção dele, que um 

movimento adiante pode melhor se realizar. Tomemos Joyce como exemplo: 

sua obra é nutrida por todo o passado, mas ela projeta mesmo assim luzes sobre 

regiões desconhecidas. A história parece nos colocar no limiar de um estado 

de generalização completamente novo. Devemos ser capazes de construir uma 

linguagem que seja suficientemente geral para reintegrar, entre outras, todas as 

funções passadas.5 (ibidem)

Pousseur liga assim o restabelecimento do passado como raiz, como 

condição para uma retomada de uma direção saudável e frutífera para a 

criação em um momento de crise, com a expansão da ideia de generaliza-

ção. Essa palavra havia sido em um primeiro momento ligada ao serialismo 

(quando aplicado a todos os parâmetros da composição) e nas propostas de 

Pousseur seria conduzida também à periodicidade, à repetição de parâme-

tros reconhecíveis como organizadora do discurso, e em última instância à 

matéria-prima em si, à gama de materiais que pudessem vir a ser manipu-

lados no processo de criação. O fundamento da preocupação de Pousseur 

está na memória, tanto em sentido estrito, na recuperação de uma narrativa 

musical que priorize a percepção do discurso, quanto em sentido amplo, na 

consciência histórica, na memória da linguagem. Mas esta recuperação não 

poderia mais ocorrer em um retorno puro e simples a uma linguagem do 

passado – nada mais distante da proposta de Pousseur que a repetição de 

soluções passadas. Ele vislumbra uma ação sobre a linguagem, uma opera-

ção propriamente metalinguística, tomando a história da linguagem e seus 

parâmetros formadores como objeto.

 5 “Cependant, je ne crois pas que cela soit possible, qu’un tel mouvement de détour ne peut pas 

être commandé par une simple décision arbitraire; elle ne peut pas être un acte de volonté, 

momentané et rationnel, mais un acte organique et qui se développe peu à peu. [...] Je pense 

au contraire que c’est par un mouvement d’appropriation de ce passé, de domination, de 

maîtrise ou d’absorption de celui-ci, qu’un mouvement vers l’avant peut le mieux se réaliser. 

Prenons Joyce comme exemple: son œuvre est nourrie par le passé entier, mais elle projette 

tout de même des lumières vers des régions inconnues. L’histoire semble nous mettre au moins 

au seuil d’un état de généralisation tout nouveau. On doit être capable de construire un lan-

gage qui soit suffisamment général pour réintégrer, entre autres, toutes les fonctions passées.”
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Na busca de uma renovação para a discussão sobre o futuro da música, 

Pousseur afasta-se da “destruição” proposta por Boulez, da revolução per-

manente que permitiria o “começo a partir do vazio”, virando as costas para 

o passado. Boulez considera primordial a queima do que foi plantado pelas 

gerações anteriores para que o terreno se torne novamente fértil – metáfora 

a que ele periodicamente recorre evocando títulos similares na obra de Paul 

Klee. A postura de Pousseur, por sua vez, situa-se mais próxima do Angelus 

Novus de Klee tal como Walter Benjamin (1994, p.226) o interpreta – as 

costas viradas para o futuro, tentando juntar os fragmentos das ruínas do 

passado que se acumulam até o céu, mas impossibilitado pelo sopro da 

tempestade do progresso, que o impele irresistivelmente para o futuro que 

ele não vê: o anjo da história. 

O debate de julho de 1963 estende-se por mais quatro sessões; gradual-

mente sente-se o distanciamento da visão de Boulez em relação a Berio e 

Pousseur. Boulez não está presente na sessão do dia 18 (ou pelo menos nos 

momentos que foram transcritos e publicados), e as sessões dos dias 23 e 25 

estendem-se na discussão sobre quais as referências que sua geração bus-

caria nas gerações anteriores e, mais ainda, qual a relação a ser estabelecida 

com as obras de Stravinsky, Webern, Debussy – debate que já se sugeria nos 

textos anteriores de Boulez e Pousseur e que se encontra bem registrado (na 

definição clara das diferenças entre eles) em seus ensaios posteriores. Nos 

anos que se seguem, a discussão prossegue e ganha força à distância, até que 

o próprio distanciamento encerre o canal de discussão. 

No dia 18, em que Boulez não estava presente, uma questão da plateia 

leva ainda a um depoimento: a pianista e professora turco-canadense Ma-

ryvonne Kendergy pergunta a Berio e Pousseur sobre o valor que eles atri-

buem à imitação e à recomposição na música de seu tempo. Berio ressalta 

que há uma diferença entre a recomposição como prática no conservatório, 

com fins pedagógicos, e uma obra como a de Stravinsky que se situa distan-

te da noção de cópia, buscando uma “interpretação da história e de certos 

objetos históricos”. Pousseur pede para desenvolver ainda essa noção de 

situar-se em relação à história.

Não se pode jamais dizer nada sem tomar emprestado do passado um 

mínimo que seja. Não se pode falar sem utilizar de qualquer maneira um voca-

bulário, mesmo se se reduz seu material da maneira mais radical, como fizemos 

há uma dezena de anos, no que se chamava de música serial generalizada, na 
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qual realmente se reduziram as dimensões ao que há de mais rudimentar (a 

altura, a intensidade etc.) para estabelecer estruturas estritas e automáticas a 

partir dessas dimensões muito simples. [...] Creio que não é possível falar sem 

referir-se à totalidade da cultura que o carrega ou que o precede. Desde esses 

fatos muito elementares até a recomposição de uma obra inteira, ou seja, o fato 

de tomar uma obra e de reescrevâ-la trazendo modificações que o envolvem 

com ela, tudo isso implica uma questão de grau. Entre esses graus, encontra-se 

a citação, seja de um fragmento preciso de uma obra, seja de um tipo de função 

pertencente a uma linguagem dada, notavelmente no Agon de Stravinsky. Que 

eu saiba, não se trata de fragmentos precisos, mas ele emprega citações de uma 

forma extraordinária, pertencentes aos séculos XIV, XVIII e XX; com elas, 

ele chega quase a compor serialmente com momentos da história. Portanto há 

todas as sortes de graus e de maneiras de situar-se em relação ao passado. Se eu 

disse que nós temos uma atitude nova em relação ao passado – ao menos me 

parece assim na nossa civilização de hoje – é justamente nessa possibilidade que 

ela encontra essa face positiva, essa possibilidade de utilizar conscientemente o 

passado como vocabulário.6 (Pousseur apud Nattiez, 2005, p.38-9)

Essa longa citação de Pousseur inclui algumas das noções basilares que 

norteiam este livro (e que são detalhadas no capítulo seguinte), a saber, uma 

visão da música como linguagem que extrapola o trabalho sobre a sua es-

trutura interna para buscar uma pertinência sociológica, em coerência com 

 6 “On ne peut jamais rien dire sans emprunter au passé et aussi peu que ce soit. On ne peut pas 

parler sans utiliser de quelque manière un vocabulaire, même si l’on réduit son matériel de la 

manière la plus radicale, comme nous l’avons fait il y a de cela une dizaine d’années, dans ce que 

l’on appelait la musique sérielle généralisée, où on a vraiment réduit les dimensions à ce qu’il y a 

de plus rudimentaire (la hauteur, l’intensité etc.) pour établir des structures tout à fait strictes et 

automatiques à partir de ces dimensions très simples. [...] Je crois qu’il n’est pas possible de parler 

sans se référer à la totalité de la culture qui vous porte ou qui vous précède. Depuis ces faits très 

élémentaires jusqu’à la recomposition d’une œuvre en entier, c’est-à-dire le fait de prendre une 

œuvre et de la réécrire en y apportant des modifications qui vous mettent en cause par rapport 

à elle, tout cela implique une question de degrés. Parmi ces degrés, on trouve la citation, soit 

d’un fragment précis d’une œuvre, soit d’un type de fonction appartenant à un langage donné, 

notamment dans Agon de Stravinsky. À ce que je sache, il ne s’agit pas de fragments précis, mais 

il emploie des citations d’une façon tout à fait extraordinaire, celles-ci appartenant aux XIVe, 

XVIIIe et XXe siècles; avec elles, il arrive presque à composer sériellement avec des moments de 

l’histoire. Donc, il y a toutes sortes de degrés et de manières de se situer par rapport au passé. 

Si j’ai dit que nous avons une attitude nouvelle par rapport au passé – du moins il me le semble 

dans notre civilisation d’aujourd’hui –, c’est justement dans cette possibilité qu’elle trouve ce côte 

positif, cette possibilité d’utiliser consciemment le passé comme vocabulaire.”
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uma consciência histórica da linguagem e, ainda, a ideia de que, em suas di-

versas formas, a metalinguagem pode ser uma maneira de recuperar um tra-

balho linguístico em toda sua amplitude. O alcance dialético dessas ideias 

e a força de sua aplicabilidade prática fazem com que elas encontrem resso-

nância entre vários pensadores e artistas do seu tempo; o próprio Pousseur 

aponta em seus ensaios a proximidade das obras de Berio e Stockhausen (na 

década de 1960, ao menos) em relação a esse pensamento. Mas a clareza e a 

profundidade dessas enunciações em seus textos são raramente encontradas 

alhures, assim como o é a dedicação constante, sistemática e esclarecida à 

composição segundo tal profissão de fé. Um autor que se dedica de forma 

igualmente intensa e sistemática a essas discussões, cuja produção teórica e 

musical se desenvolve a partir da influência inicial de Pousseur para seguir 

de forma independente, em paralelo, é Willy Corrêa de Oliveira.

Talvez não na plateia nos dias 16, 18, 23 e 25 de julho de 1963, mas 

no Festival de Darmstadt pela segunda vez, e em contato estreito com os 

compositores que lá lecionavam, encontrava-se o recifense Willy Corrêa de 

Oliveira, compositor que vinha de alguns anos de aula com George Olivier 

Toni, que “deu ordem e polimento aos meus arquivos, e [...] me aconselhou 

mui propriamente. Sei-o hoje, que estava pronto para dar ouvidos a Henri 

Pousseur” (Oliveira, 2009, p.134-5). Vinha em busca da música nova, dos 

compositores seriais, de uma produção musical que fizesse corpo com o 

estado atual das reflexões sobre a linguagem, lado a lado com a poesia con-

creta, o legado de Joyce. Assinara meses antes dessa viagem a Darmstadt 

em 1963 o “Manifesto Música Nova”, pedra de toque da recusa à música 

das gerações anteriores – trata-se na verdade da mesma recusa (sintonia 

com alguns anos de diferença de fase) daquela operada pelos compositores 

seriais da década de 1950 (os mesmos que debatem em 1963) em relação aos 

seus predecessores. 

O projeto inicial é aquele ao qual Boulez se agarra ainda naquele ano, a 

queima do que foi plantado antes para a nova fertilização do terreno. Willy 

queima (literalmente) quase tudo que compusera antes das viagens a Dar-

mstadt, atirando-se, assim como os compositores seriais naquele primeiro 

momento, ao desconhecido. Para os compositores que assinaram o mani-

festo no Brasil, o desconhecido era alcançável – passível de ser conhecido 

com cerca de uma dúzia de horas de voo. Eles preparam peças no que ima-

ginam ser o espírito da música serial (a partir das informações e gravações 
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que fora possível obter) para discutir no Festival – Willy teria levado uma 

peça chamada Análise combinatória (Pignatari, 1974, p.170); um de seus co-

legas de viagem, Rogério Duprat, leva uma peça chamada Antinomies, que 

ele perde no metrô antes de chegar ao festival (Gaúna, 2002, p.52). 

Para os compositores seriais no fim da década de 1950 esse desconhe-

cido deveria ser encarado no nível do métier, da estruturação racional do 

discurso, da aperiodicidade, da perfeita unidade entre forma e conteúdo. 

O curto voo possibilitado por essa proposta é rapidamente reconhecido 

pelos seus próprios difusores, e sua própria unidade como grupo mostra-se 

ilusória: o que os compositores brasileiros veem é uma grande influência da 

música de Cage e das operações de acaso e um debate que divide os antigos 

compositores seriais na definição dos novos caminhos. 

Se seus colegas de viagem parecem ter trazido consigo a influência deter-

minante de Cage, Willy volta com a marca de Pousseur. A força da propos-

ta de uma recuperação crítica do passado histórico na construção de uma 

perspectiva futura une em sua essência as trajetórias de Willy e Pousseur a 

partir desse momento, ainda que elas tenham transcorrido quase integral-

mente separadas e independentes. Da mesma forma a obra de Willy após 

o contato com Pousseur traz a marca dessa direção, dessa tomada de parti-

do, em soluções sempre marcadamente pessoais – se se pode falar de uma 

influência marcante de Pousseur sobre a obra musical de Willy, trata-se da 

influência de seu pensamento nesse momento de sua trajetória, do vislum-

bre de uma direção dialética possível na relação entre a herança da música 

de vanguarda da década de 1950 e a consciência da história da linguagem.

De forma análoga, o levantamento conceitual proposto por Pousseur 

para a música de seu tempo encontra uma complementaridade nos textos 

de Willy Corrêa de Oliveira – são dois pensamentos que correm em para-

lelo, no questionamento da música de seu tempo e de sua relação com a so-

ciedade desde meados do século XX. Duas construções teóricas que fazem 

corpo com uma longa e intensa trajetória criativa, sendo constantemente 

amparadas, ilustradas e expandidas pelas suas próprias composições.

Uma diferença de fundo que salta à vista em uma apreciação panorâmi-

ca desses dois compositores é o caráter marcadamente utópico da postura 

e da produção de Pousseur, que ainda que em certo isolamento, manteve-

-se relativamente constante desde a década de 1960, em contraste com a 

trajetória de Willy Corrêa de Oliveira, tão rica em renovações e mudanças 
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críticas e autocríticas quanto no questionamento e na insatisfação constante 

com o estado de coisas. Esse movimento mais rico em mudanças qualitati-

vas, no caso de Willy, faz corpo não apenas com um envolvimento político 

mais direto em um estado de crise mais aguda (no Brasil da segunda metade 

do século XX), mas também com a denúncia e a análise crítica mais inci-

siva da relação entre a arte e a sociedade sem advogar mais uma relação de 

base com a música de vanguarda da década de 1950 (como faz Pousseur). 

Pelo contrário: Willy insere essa experiência no mesmo contexto crítico da 

relação inexoravelmente insustentável entre a música erudita e o avanço do 

capitalismo, que ele estuda em seus Cadernos (1998).

Figura 1 – Pousseur e Willy em Darmstadt, 1962

Fonte: acervo pessoal de Willy Corrêa de Oliveira

Findo esse flashback de meio século atrás, mais do que abordar a obra 

e o pensamento desses dois compositores com base no ponto de partida 

encontrado por eles naquele momento, é possível tomar essas ideias-força 

para uma abordagem da música desde o início do século XX, contextu-

alizando assim a produção de Willy e Pousseur em um histórico de suas 

próprias proposições. O estabelecimento de uma referência para um tra-
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balho com a linguagem torna-se um problema quando a prática, a função 

social não mais definem um fazer comum. O distanciamento é inevitável, 

seja para que se estabeleça uma recusa, como quer Boulez, que permita o 

estabelecimento de novos paradigmas (novo distanciamento), seja para a 

reincorporação crítica de uma tradição, com os significados que ela carrega. 

O trabalho com a linguagem para o compositor, desde o século XX, tornou-

-se o trabalho com uma linguagem-objeto. O processo de criação torna-se 

inevitavelmente referencial se se toma como parâmetro a comparação com 

toda a história da música passada. Uma abordagem da música do século XX 

sob o signo da metalinguagem permite não apenas a contextualização mais 

sólida da especificidade das propostas metalinguísticas de Pousseur e de 

Willy, como também uma definição mais clara para cada um dos conceitos 

fundamentais que serão utilizados neste livro – e que surgiram utilizados 

ainda de forma um tanto livre (ou imprecisa) nestas primeiras páginas.

Em busca de definições

A concepção da arte como linguagem tem uma presença significativa na 

historiografia durante o século XX, em diversas correntes de interpretação. 

Em seu Philosophie der Kunstgeschichte, Arnold Hauser (1961, p.479) afir-

ma que

todo artista fala a linguagem de seus predecessores, e de fato, passa longo tempo 

até que começa a falar com sua própria voz; não obstante, é uma simplificação 

excessiva afirmar que todo artista começa com a imitação de outro artista, e que 

toda obra de um primeiro período é cópia de uma obra mais antiga. 

A critica à simplificação excessiva dirige-se a Malraux (1951, p. 310), 

que em seu Voix du Silence declarara que “todo artista começa pelo pas-

tiche. [...] A imitação apaixonada é uma operação banalmente mágica, e 

basta a um pintor lembrar-se de seus primeiros quadros, a um poeta seus 

primeiros poemas, para saber que ele encontra lá uma participação, não no 

mundo, mas no mundo da arte”. Coloca que o primeiro Rembrandt não se 

dedica a representar a vida, mas a falar a língua de seu mestre Lastmann; 

“amar a pintura, para ele, é possuir ao pintá-lo o mundo pictural que o 
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fascina” (ibidem). “É sobre esse pastiche que todo artista se conquista; o 

pintor passa de um mundo de formas a um outro mundo de formas, o es-

critor de um mundo de palavras a um outro mundo de palavras, da mesma 

forma que o músico passa da música à música” (ibidem), diz Malraux, 

apontando com clareza o caráter “não-imitativo” da música em relação à 

natureza ou à realidade sensível, em comparação com as outras artes. Não 

obstante, a distância dessa realidade na formação do artista é a mesma, 

independentemente do caráter mais ou menos marcadamente imitativo da 

arte em questão: “o mundo da arte não é um mundo idealizado, é um outro 

mundo; todo artista, para si mesmo, é similar ao músico” (ibidem). Expan-

dindo a rede de relações para além do aprendizado direto (como no exemplo 

de Rembrandt), Malraux (ibidem, p.312-3) afirma que 

esse pastiche não é necessariamente aquele de um só mestre; ele une às vezes 

um professor a um ou mais mestres [...]; ora entre eles mestres bastante dife-

rentes, ora mestres similares [...]. Ocorre que um estilo é pastichado em seu 

conjunto; e mesmo menos que um estilo: um gosto de época, a ourivesaria do 

estilo florentino, a tapeçaria do veneziano, o Expressionismo do último gótico 

alemão, a cor clara dos impressionistas, a geometria do Cubismo.7 

A ideia-chave de Malraux nessas páginas é que se abordamos as artes em 

analogia com a linguagem – não importando a que elementos linguísticos 

(se comuns ou não a outras linguagens “não-artísticas”) elas recorrem – de-

vemos abordá-las como linguagens autônomas, cada uma com sua própria 

história e seu modo de jogo particular; mais ainda, que a compreensão 

dessas linguagens e das intenções do artista passa pela relação direta com a 

história das obras (e principalmente com o contato com as obras imediata-

mente anteriores), mais do que pela natureza intrínseca dos objetos isolados 

que ele opera. 

Hauser acrescenta ao que ele considera uma simplificação por parte de 

Malraux que é indiferente à relação entre Rembrandt e Lastmann ou entre 

 7 “Ce pastiche n’est pas nécessairement celui d’un seul maître; il unit parfois un professeur à un ou 

à des maîtres [...]; parfois entre eux des maîtres assez différents, parfois des maîtres apparentés 

[...]. Il advient qu’un style soit pastiché dans son ensemble; et même moins qu’un style: un goût 

d’époque, l’orfèvrerie du style florentin, la tapisserie du vénitien, l’expressionisme du gothique 

allemand finissant, la couleur claire des impressionnistes, la géométrie du cubisme.”
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El Greco e os venezianos: para ele o essencial seria observar que indepen-

dentemente da relação específica estabelecida por cada artista com seus 

predecessores, todos se expressam primeiramente na linguagem formal da 

velha geração; não há propriamente uma independência do passado, mas 

uma relação concreta com os meios de expressão existentes, ainda que para 

combatê-los (Hauser, 1961, p.479). Hauser relaciona as ideias de Malraux 

com as de Wölfflin antes dele, do quanto uma pintura deve antes a outras 

pinturas do que à observação da natureza. Lembremos de uma formulação 

mais completa de Wölfflin (2001, p.319-20):

É leviandade imaginar que um artista tenha, alguma vez, podido colocar-se 

diante da natureza, sem qualquer ideia preconcebida. Aquilo que ele adotou 

como conceito para a representação e o modo como esse conceito se desenvol-

veu, em seu íntimo, são fatores muito mais importantes do que tudo aquilo que 

ele extrai da contemplação direta [...]. A observação da natureza é um conceito 

vazio, enquanto não soubermos sob quais formas ela é observada. 

Hauser coloca que Malraux leva a um novo sentido a noção de Wölfflin, 

entendendo que a arte não é simplesmente “rival da natureza, mas a fonte 

em sentido próprio da inspiração artística e do conteúdo da obra a realizar”. 

A operação do artista, seja qual for sua relação com a natureza, reside no 

trabalho com a linguagem, materializada na história das obras – a ênfase do 

pensamento de Malraux estaria sempre na autonomia da arte, na “endoga-

mia e autogênese das convenções artísticas”. Hauser acrescenta ainda que 

antes de Malraux e Wölfflin, o estudioso Konrad Fiedler já afirmava em 

1914 que quando o artista “tenta balbuciar, encontra de pronto um idioma 

em que pode expressar-se” (apud Hauser, 1961, p.479-81).

Para Hauser a função da arte como linguagem encerra a solução para o 

problema de “chegar a formulações comunicáveis de uma visão interior”, 

mas contém um perigo (para o artista) na tensão dialética entre convenção 

e invenção, nos limites entre o questionamento das conformações linguís-

ticas preexistentes (e portanto padronizadas) e a manutenção do canal de 

comunicação, a preservação da linguagem de partida pura e simplesmente 

(ibidem, p.481-2).

René Huyghe contribui à mesma ordem de pensamento quando coloca 

que “o homem não vislumbra mais do que aquilo que já conhece, o que 
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aprendeu a ver. [...] Da mesma maneira, o artista, por grande que seja, 

parte daquilo que já foi inventado antes dele”, acrescentando que “é sem-

pre fácil encontrar as ‘fontes’, isto é, as obras anteriores em que aprendeu o 

repertório de formas de que se servirá” (Huyghe, 1986, p.27). Mas ainda, 

para além do compartilhamento dessa visão com os autores que comenta-

mos, Huyghe chega a uma distinção das relações entre arte e linguagem em 

tempos e sociedades distintas. Se o pintor, como o escultor, “precisa de uma 

linguagem”, não obstante não se pode deixar de lado a oposição dialética 

entre o dado individual e o dado social em cada artista; “o artista de outrora 

era mais a expressão do grupo humano em que se integrava do que da sua 

personalidade, tornada o principal protagonista nos tempos modernos” 

(ibidem, p.26). Para ele, uma das marcas da arte em tempos de tal exacerba-

ção do individualismo é a negação do passado, na reação contra a convenção 

linguística anterior.

O “ponto zero” está atingido, daqui por diante; o passado lentamente con-

quistado e adquirido encontra-se eliminado até nos seus menores traços. [...] 

Aqui estão estes homens, à uma, voluntariamente reduzidos ao seu ponto de 

partida. Reconstituem artificialmente uma situação quase análoga, não já à do 

homem primitivo (passamos muito além disso) – mas à da Pré-História, em que 

colocado perante as forças ameaçadoras que ainda não sabia dominar, nem em 

si nem à sua volta, o nosso primeiro antepassado contactava como o enigma, 

então total, do mundo. E que encontrava? A angústia, a angústia de estar desar-

mado, superado, entregue ao incontrolável. (idem, 1986b, p.274)

Se por um lado há mais de cem anos a arte moderna levanta-se contra as 

convenções estabelecidas pelo quanto elas não correspondem mais a uma 

nova visão de mundo e a uma nova ordem social, por outro lado a reação 

individualista a essas convenções traz o risco da redução da linguagem ao 

balbucio pré-linguístico primitivo, a uma tabula rasa que elimine a própria 

definição do campo de ação do artista, a uma anomia completa. Hauser 

ressalta o fenômeno dadaísta como um marco do início da “luta sistemática 

contra o uso dos meios convencionais de expressão e a consequente desin-

tegração da tradição clássica oitocentista”. Abandonava-se a “renovação da 

própria linguagem”, o “equilíbrio entre o velho e o novo, entre as formas 

tradicionais e a espontaneidade do indivíduo”, substituindo-os por uma 
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contradição: “como poderá alguém fazer-se entender – e é isso, em todo 

caso, o que o surrealismo pretende – e, ao mesmo tempo, negar e destruir 

todos os meios de comunicação?”. Para Hauser (1998, p.962-4) não é uma 

proposta como essa em si que caracterizaria a importância histórica do da-

daísmo e do surrealismo, por exemplo, mas o fato de que esses movimentos 

“chamam a atenção para [...] a esterilidade de uma convenção [...] que já 

não tinha qualquer conexão com a vida real”.

Essa breve colagem de citações não deixa de apontar a influência da filo-

sofia materialista (e mesmo de seu combate contra as tendências idealistas) 

no pensamento sobre a arte desde a segunda metade do século XIX. “Será 

necessária uma inteligência profunda para compreender que ao mudarem 

as relações de vida dos homens, as suas relações sociais, a sua existência 

social, mudam também suas representações, as suas concepções e os seus 

conceitos, numa palavra, a sua consciência?”, pergunta Marx (1987 [1848], 

p.52), em linguagem simples e direta, no Manifesto comunista. “Que prova 

a história das ideias senão que a produção espiritual se transforma com a 

transformação da produção material?” (ibidem). Até René Huyghe (1986b, 

p.253), ao definir o postulado de seu Sentido e destino da arte, coloca com 

clareza essa herança (ainda que o próprio autor a negue):

Todo este livro está baseado num postulado, cujo desenvolvimento e veri-

ficação ele perseguiu ao longo dos séculos, a saber, que o homem de um dado 

tempo e lugar projeta no seu sistema de ideias ou de imagens por meio das 

quais julga exprimir-se, na sua filosofia, literatura ou arte, o reflexo das mes-

mas preocupações: são, em linguagens diversas, as da sua época, tal como 

está modelada pelas circunstâncias materiais e morais, econômicas, sociais e 

espirituais. O gênio dos indivíduos não faz mais do que dar-lhes um significado 

mais universal e eterno pela amplidão e qualidade que chega a conferir-lhes. 

Se a música em suas especificidades é talvez um terreno ainda mais 

movediço para assentar uma analogia com a noção de linguagem, é nesse 

mesmo combate a uma visão idealista (ainda em estreita relação com a “es-

terilidade das convenções” sobreviventes de que fala Hauser) que se assenta 

essa bibliografia. Em seu Le langage musical, Boucourechliev (1993, p.9) 

começa a definir o alcance dessa analogia colocando que
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como a linguagem falada, a música é um sistema de diferenças [...], e que como 

a linguagem falada, a música possui uma sintaxe, qualquer que seja a multipli-

cidade das sintaxes musicais das épocas sucessivas. No entanto, contrariamente 

à linguagem falada, a música não é firmemente presa a significados, nem dire-

tos nem simbólicos.8 

Para ele a ênfase sobre a sintaxe na abordagem linguística da música 

encerra um enfrentamento da permanência de uma visão romântica que 

se tornou anacrônica: “somos doentes de dois séculos de vã busca de um 

‘significado’, de um sentido racional da música do qual a linguagem seria 

o ‘portador’... Ora, em música, nada é portador de outra coisa” (ibidem, 

p.12). Como na historiografia da arte que comentamos anteriormente, 

busca-se uma definição mais precisa e menos idealizada da relação entre 

convenção e invenção, entre o indivíduo e a sociedade, entre o papel do 

compositor e o do ouvinte nas operações linguísticas em música. “Termi-

nada a obra, é portanto a estrutura a única realidade que se ergue diante 

de nós, com a qual nós podemos dialogar, que nós podemos interrogar e 

sobre a qual nós podemos dizer qualquer coisa. E associar, livremente” 

(ibidem, p.14). Nesse espaço de associação subjetiva por parte do ouvinte 

– e portanto já alheio à operação do compositor – residiria algo semelhante 

à “produção de sentido” na analogia proposta por Boucourechliev: “o sen-

tido gravitaria ‘em torno’ da estrutura, como uma emanação dela. [...] É um 

modelo em todo caso mais aberto: ele deixa um espaço ao destinatário, à 

sua imaginação pessoal (e ao seu apetite): o sentido é você” (ibidem, p.11).

Um aspecto sintomaticamente ausente do livro de Boucourechliev é a 

relevância das relações sociais na formação da linguagem musical: no de-

correr do livro as transformações históricas da linguagem parecem obras de 

indivíduos isolados. À parte uma breve referência à força da música como 

“sistema de ligação entre os homens”, todo seu trabalho caracteriza-se por 

uma visão da música como linguagem apenas como estratégia material para 

o trabalho sobre a estrutura do discurso. Praticamente não há rastro da liga-

 8 “comme le langage parlé, la musique est un système de différences [...] et que comme la langage 

parlé, la musique possède une syntaxe, quelle que soit, la multiplicité des syntaxes musicales des 

époques successives. Cependant, contrairement au langage parlé, la musique n’est pas rivée à des 

significations, ni directes ni symboliques.”
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ção inseparável entre a linguagem e a vida social (para além da intervenção 

individual do compositor), como aquela que se observa nos historiadores 

da arte comentados anteriormente. 

No comentário de Boucourechliev sobre a primazia da sintaxe no tra-

balho do compositor (sobrepondo-se à operação semântica), ele retoma 

uma máxima atribuída a Jakobson e retomada também por Nattiez, a de 

que “a música é uma linguagem que significa a si mesma” – afirmação que 

tem sua origem no trabalho de um colega de Pousseur na Bélgica (como 

ele, aluno de André Souris e Pierre Froidebise), o linguista e musicólogo 

Nicolas Ruwet, em seu texto Contradictions du langage sériel9 (1959). Essa 

primeira reflexão de Ruwet sobre a linguagem tem um ponto de partida 

problemático, questionando a coerência do serialismo do ponto de vista 

da abordagem linguística da música, e na mesma publicação (um número 

extenso da Revue Belge de Musicologie com o tema “música experimental”) 

ele é acompanhado da resposta de Pousseur, no artigo Forme et pratique 

musicales (republicado em Pousseur, 2004, p.261-78).

Ruwet começa acusando a música serial de uma contradição entre sua 

pretensa complexidade de concepção e sua simplicidade para o ouvinte, que 

recebe uma informação estática com uma completa “ausência de eventos, a 

não ser eventos muito elementares, primitivos”, como se se tratasse de uma 

música que “renunciasse a criar uma linguagem”. Aponta que os serialistas 

“não têm uma consciência suficientemente clara de o que significa o fato de 

que a música é linguagem”, acusando-os de reduzir a linguagem apenas ao 

termo da parole em detrimento da langue (utilizando a divisão de Saussure), 

dedicando-se à operação sobre o material em detrimento da construção 

de um discurso do qual se percebessem e desenrolassem claramente suas 

relações no tempo. A abolição da operação concreta sobre a memória levara 

à abolição do próprio movimento e portanto a uma música “monótona”, 

“simplista” (Ruwet, 1959, p.83-8).

Se a crítica aos limites do serialismo tal como praticado na década de 

1950 foi logo empreendida com propriedade pelo próprios compositores 

que o empregaram, o método de Ruwet é que se mostra inicialmente de 

uma simplicidade bastante insuficiente para fundamentar sua crítica. Sua 

argumentação é baseada na ineficiência das diferenciações extremamente 

 9 Posteriormente incluído na sua coletânea Langage, musique, poésie (1972).
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precisas intentadas pelos compositores para o ouvinte, no que diz respeito à 

variação das durações e das intensidades, e em sua variação independente, 

um aspecto deveras localizado e elementar para ser significativo na com-

preensão do discurso ou da proposta serial. O próprio Nattiez aponta em 

Ruwet a falha de observar em suas análises o texto como objeto isolado dos 

problemas linguísticos mais gerais, do sistema de referência histórico, das 

características da obra do compositor estudado, do gênero no qual a obra se 

insere (Nattiez, 1973, p.187).

A resposta de Pousseur extrapola os pontos levantados por Ruwet para 

desenhar-se como uma visão ampla dos problemas enfrentados pela mú-

sica na época por um compositor com uma aguda consciência histórica da 

linguagem. “Não é possível explicitar o sentido, a origem, a vida de uma 

forma [...] sem referir-se às relações sociais a que essa forma remete, sem 

evocar as relações que ela estabelece com os indivíduos participantes da 

prática musical em que ela se realiza” (Pousseur, 2004, p.261). O ponto de 

partida de Pousseur já naquela época (ainda muito próximo da experiência 

serial) é claríssimo na consciência histórica da linguagem musical como 

ela se articulava em tempos de prática comum: trata-se de estudar “o que 

é comum às obras de uma época, o reservatório das fórmulas correntes. 

Com isso, tendemos a definir a ideia central, o étimo coletivo que polarizou 

a economia ideológica e linguística desta época, sem talvez se realizar de 

uma maneira absoluta em nenhuma obra em particular” (ibidem, p.262). 

Exemplificando suas premissas a partir do sistema tonal, Pousseur insiste 

em que as relações harmônicas existem apenas em um contexto social bem 

definido; é pela ação do homem, em sua relação dialética com o contexto 

social, que se produzem as bases da transformação da percepção auditiva. 

Para Pousseur, assim como para Willy Corrêa de Oliveira, cujos textos co-

mentaremos em seguida, é uma constante a definição da ação do composi-

tor não apenas pela sua força de invenção, mas vendo-o como um ser social. 

“Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; 

não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se 

defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado” (Marx, 1978 

[1852], p.329).

Rastros do pensamento marxista pairam, em vagas analogias, nos textos 

de vários compositores contemporâneos – como na referência de Boulez 

à revolução permanente, que comentamos acima. Mas se para alguns a 
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referência é pouco mais que superficial, se alguns encerrariam a referência 

na frase seguinte a essa citação de O 18 Brumário de Luís Bonaparte (“a tra-

dição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos 

vivos”), outros se baseiam de maneira mais sólida sobre esse pensamento, 

em que se vislumbra que a “opressão” da tradição precisa ser superada 

– ideia expressa por Marx (ibidem), inclusive, em uma analogia com a 

linguagem:

o principiante que aprende um novo idioma traduz sempre as palavras deste 

idioma para sua língua natal; mas, só quando puder manejá-lo sem apelar para 

o passado e esquecer sua própria língua no emprego da nova, terá assimilado o 

espírito desta última e poderá produzir livremente nela. 

Tratava-se, no contexto das discussões sobre a linguagem musical na 

segunda metade do século XX, da formação de um “novo idioma”; a gran-

de ilusão, da qual muitos não se afastaram, é a possibilidade da criação 

artificiosa de uma língua (que se pretenda coletiva, universalizante) pelo 

engenho individual.

Nesse aspecto, Pousseur mostra-se um utópico incorrigível; para ele, 

se a linguagem musical chega a uma situação crítica no século XX por sua 

relação inseparável com a vida social, a ação do homem no sentido inverso 

poderia engendrar uma reação a essa situação. Essa ação, ainda que operada 

apenas no âmbito da estrutura musical, carregaria uma mensagem de outra 

visão de mundo possível – e portanto confirmaria a pertinência de um pro-

jeto de linguagem que se pretendesse coletivo ou até universal, mesmo que 

nascido da imaginação individual. Seu comentário sobre a música tonal re-

gistra a presença da ideia de Marx sobre a passagem histórica da burguesia 

do papel de revolucionária para o de reacionária com a conquista do domí-

nio político (cf. idem, 1987 [1848], p.36-40).

Em linhas gerais, pode-se dizer que a formação da linguagem tonal foi um 

dos ramos da elaboração do individualismo burguês. Revolucionária a prin-

cípio, por oposição à estrutura hierática e teocrática da sociedade feudal (que 

possuía, ela também, suas formas de expressão e de prática musical próprias), 

dividida pela Reforma e domesticada pela Contrarreforma, ela finda por se 

tornar (corroída então aquela busca da liberdade pessoal por uma sede de auto-
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ridade individual) um sistema petrificado, gerador de alienação, e que os espíri-

tos mais lúcidos desejam ultrapassar.10 (Pousseur, 2004, p.263)

Pousseur nota que no campo musical, essa reação à ordem anterior que 

faz corpo com a reação a uma ordem social estabelecida só poderia se arti-

cular, naquele momento, sob a forma do individualismo; o passar do tempo 

revelaria, com o início do século XX, o quanto o individualismo exacerbado 

tornaria a operação com a linguagem necessariamente hermética, culminan-

do na ausência de uma linguagem comum. Webern seria um símbolo extre-

mo da consumação desse individualismo, da torre de marfim, do isolamento 

completo – mas para Pousseur a “resistência” de Webern em seu solipsismo 

aparente contém em si o germe da esperança futura, o embrião de uma nova 

perspectiva fértil para a música nova (como será detalhado no Capítulo 2).

Na sequência de seu ensaio Pousseur responde mais diretamente a 

Ruwet, reconhecendo a princípio que o primeiro período do serialismo inte-

gral, associado ao pensamento pontilhístico (“ponctuelle”), sofria realmente 

de uma certa indiferenciação – e ressaltando que os próprios compositores 

seriais foram os primeiros a afirmá-lo. A reação teórica e empírica a essa 

limitação levou ao que Pousseur entende como um segundo período da 

música serial, com a substituição da noção central “pontual” por aquela de 

“grupo”, que recuperaria a possibilidade clara de diferenciação e de constru-

ção de “estruturas mais vastas”. Demonstra que os exemplos musicais espe-

cíficos citados na crítica de Ruwet já continham exemplos de composição 

com grupos e com fortes diferenciações, incompreendidas pelo linguista. 

Pousseur segue ainda questionando com propriedade a argumentação 

linguística de Ruwet, no que seu ensaio extrapola a relação com este livro. 

Pousseur relembra esse ensaio mais de dez anos depois, acrescentando o 

quanto essas questões foram pouco desenvolvidas (por ainda não lhe serem 

tão claras em 1959), e desenvolvendo adiante sua concepção da linguagem 

musical (e do sentido da abordagem linguística da música) no prefácio 

 10 “En gros, l’on peut dire que la formation du langage tonal fut l’une des branches de l’élaboration 

de l’individualisme bourgeois. Révolutionnaire d’abord, par opposition à la structure hiérati-

que et théocratique de la société féodale (qui possédait, elle aussi, ses formes d’expression et de 

pratique musicale propres), divisé par la Réforme et domestiqué par la Contre-Réforme, il finit 

par devenir lui-même (rongée qu’est alors cette quête de la liberté personnelle par une soif de 

l’autorité individuelle) un système figé, générateur d’aliénation, et que les esprits les plus lucides 

souhaitent dépasser.”
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(“contendo uma resposta a Lévi-Strauss”) do livro Fragments théoriques I 

sur la musique expérimentale (1970). 

A resposta a Lévi-Strauss consiste no significativo posicionamento de 

Pousseur contra a tese do antropólogo na introdução de Le cru et le cuit, em 

particular ao ataque ao serialismo como sistema arbitrário, sem relação orgâ-

nica com o material que ele utiliza. Pousseur atribui parcialmente a uma im-

prudência excessiva nas afirmações de Boulez o ponto de partida do ataque 

de Lévi-Strauss à arbitrariedade serial. O próprio Pousseur (1970, p.16) já 

havia demonstrado em diversos textos (aos quais ele se refere nesse prefácio) 

que “longe de negar as propriedades ‘naturais’ da matéria sonora e musical, 

Webern aplicava-se ao contrário a operá-las de uma maneira nova”. 

Sua argumentação segue apontando uma fraca compreensão por parte de 

Lévi-Strauss da origem natural dos intervalos e de suas funções na história 

da linguagem musical, e ainda acusando o embasamento do autor de O cru 

e o cozido sobre uma separação demasiadamente mecânica entre as noções 

de natureza e cultura. Essas mesmas contestações da crítica de Lévi-Strauss 

estão presentes em um texto de Willy Corrêa de Oliveira (1979a, p.139-45) 

publicado originalmente em 1977 e incluído em seu livro Beethoven, proprie-

tário de um cérebro, em que ele empreende ainda uma análise linguística do 

sistema tonal (“executada a quatro mãos com o prof. José Miguel Wisnik”). 

Essa argumentação seria posteriormente expandida – incluindo uma com-

paração com uma análise linguística da música serial – em seus cursos minis-

trados na Universidade de São Paulo (cf. Ulbanere, 2005, anexos, p.116-20). 

A densidade e a extensão desses embates entre a visão da música serial 

pelos “estruturalistas” (como Pousseur os agrupa) e a de compositores 

como Willy e Pousseur, dedicados simultaneamente à solução empírica 

dos problemas da música de seu tempo e à especulação e argumentação 

teórica (e mesmo filosófica) que faz corpo com ela, ultrapassam em muito 

a possibilidade de seu tratamento adequado dentro das dimensões deste 

livro – seu alcance pode ser melhor vislumbrado remetendo-se às fontes 

que os registram. No que essa breve introdução ao pensamento de Pous-

seur e Willy – no contexto dos debates sobre a música de seu tempo – se 

presta mais diretamente a este texto, Pousseur enuncia com clareza algumas 

noções basilares nesse mesmo prefácio a seus Fragments théoriques I sur la 

musique expérimentale, em busca de uma definição de “música experimen-

tal”. Em primeiro lugar, para Pousseur, “entre tradição – viva – e experi-
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mentação – realista – não há ruptura de continuidade”. Em segundo lugar, 

“do fato precisamente da grande ausência de um sistema coletivo ao qual os 

compositores modernos pudessem se referir [...], é bem evidente que esses 

compositores têm de ‘experimentar’ de uma maneira muito mais geral e 

mais permanente que seus antecessores” (Pousseur, 1970, p.14-5).

Essas duas noções basilares (de um lado, a abordagem da música como 

linguagem fazendo corpo com a defesa da permanência de uma relação 

radical da música contemporânea com o repertório histórico e a tradição e, 

de outro, a situação crítica da música desde o século XX na ausência de uma 

linguagem comum), que permanecem como referência conceitual e contex-

tual no decorrer deste livro, foram desenvolvidas de maneira sistemática 

nos textos de Willy Corrêa de Oliveira, de modo que por razões de clareza 

torna-se necessária uma descrição mais detalhada de suas ideias. 

O cérebro de Beethoven

O ensaio de análise linguística do sistema tonal a que nos referimos 

insere-se como uma coda ao livro Beethoven, proprietário de um cérebro11 

de Willy Corrêa de Oliveira (1979a) – uma “‘transcrição’ para livro” de 

uma conferência apresentada dois anos antes, para o sesquicentenário de 

nascimento de Beethoven. Como um reflexo das 33 Variações sobre uma 

valsa de Diabelli – e da estratégia de Beethoven em construí-las sobre a ne-

gação do “repertório de banalidades da valsa de Diabelli” (ibidem, p.5) –, o 

livro é estruturado em forma de 33 variações sobre a negação de uma visão 

superficial da obra de Beethoven, como fruto acrítico de exploração merca-

dológica: “Lutemos (sim!) pela abolição da propriedade privada do ‘objeto 

Beethoven’!” (ibidem, p.30). Entre as variações, cinco “comentários para 

uma escuta” do primeiro movimento da Sonata op.57 (“Appassionata”), 

intitulados “o princípio unificador/organização das alturas”, “a intensida-

de”, “durações, silêncios, densidades”, “o timbre” e “a montagem”. Entre 

as demais variações, há fotomontagens, comentários analíticos em forma 

 11 O título do livro, à parte sua pertinência à proposta (como comentamos em seguida), remete 

ao relato do envio de um cartão do irmão de Beethoven, Johann, com a inscrição “proprie-

tário de terras”, ao qual Beethoven responde com um cartão no qual se lia sob o seu nome 

“proprietário de um cérebro” (Hirnbesitzer).
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de aforismos, citações de autores que ressaltaram o pensamento estrutural 

na obra de Beethoven, cartas e relatos de época sobre o compositor, bre-

ves trechos de ficção, um “antídoto (para comemorações ‘centenárias’)”, 

um projeto para radiodifusão. E ainda, fragmentado em três partes (como 

havia sido a análise da Appassionata, em cinco partes) para fazer corpo com 

a forma em “fichas” da conferência original, um ensaio sobre semiótica 

musical, a partir da aplicação das ferramentas de Peirce na música erudita.12

As 33 fichas que guiavam a conferência original13 são estritamente man-

tidas, em sua ordem e conteúdo, na sua transcrição em livro: a diferença 

principal consiste em que justamente as três partes do ensaio sobre semióti-

ca (que nos ocupam aqui) e as cinco partes da análise da Appassionata cons-

tavam como brevíssimos apontamentos a serem desenvolvidos oralmente, o 

que aponta para o fato de eles terem sido redigidos até a sua forma final após 

as conferências, quando da organização do livro (ainda que elas possam ter 

mantido estritamente o seu teor original). As outras diferenças significati-

vas residem em algumas intervenções teatrais, lado a lado com a execução ao 

vivo de todos os exemplos musicais contidos no livro, inclusive o “antídoto 

(para comemorações centenárias)”, com a audição simultânea de todas as 

sinfonias de Beethoven, que não consta do disco compacto que acompanha 

o livro (em que se encontram registrados os demais exemplos musicais). A 

conferência (que consistia na realidade em um grande espetáculo de teatro 

musical sobre a avaliação do legado de Beethoven) continha ainda a execu-

ção de algumas passagens de música ligeira, como na execução de Minueto 

(de Benedito Lacerda e Herivelto Martins), na ficha no12, e da rumba que 

acompanha Saraghina, personagem do 8½ de Fellini, na ficha no7.

 12 Segundo o levantamento de José Luiz Martinez, o ensaio de Willy é uma das aplicações 

pioneiras dos conceitos de Peirce à música, após o livro de Wilson Coker (1972). A cor-

respondência mais extensiva das categorias de Peirce à linguagem musical empreendida 

por Martinez mostra que não há discrepância de fato entre o ensaio de Willy e a teoria de 

Peirce, como poderia fazer supor a ausência de um real embasamento no texto de Willy pelo 

próprio Martinez. Há mais propriamente a utilização das ferramentas de Peirce para a defi-

nição conceitual de uma visão particular da música erudita como linguagem, amadurecida 

empiricamente no trabalho de Willy como compositor. Já no trabalho de Martinez, trata-se 

de retomar da maneira mais abrangente possível as categorias semióticas concebidas por 

Peirce e aplicá-las a manifestações musicais de maneira genérica, sem uma tomada de partido 

ou mesmo a definição prévia de um campo de estudo determinado: “o conceito de ‘música’ 

é, certamente, cultural. Para uma maior riqueza nas análises, tomar-se-á seu sentido mais 

amplo, onde toda e qualquer manifestação acústica, ou qualquer atividade relacionada com 

o fazer musical, pode ser música” (Martinez, 1992).

 13 Que foram gentilmente cedidas pelo compositor para esta pesquisa.
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Figura 2 – Fotografia da conferência, com Willy à frente e Hans-Joachim Koellreutter sen-

tado à mesa 

Fonte: acervo pessoal de Willy Corrêa de Oliveira; foto de Joel La Laina Sene

Figura 3 – Outro momento da conferência, com Caio Pagano ao piano

Fonte: acervo pessoal de Willy Corrêa de Oliveira; foto de Joel La Laina Sene
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Cada uma das três partes nas quais Willy (ibidem) concebe seu ensaio 

“Por uma semiótica musical” desenha uma distinção de conceitos em três 

categorias – sugere-se um jogo numérico entre as três tríades conceituais e 

as 33 variações que formam o livro. A primeira parte trata dos três níveis 

simultâneos para todo signo musical: sintático (“diz da estrutura, da orga-

nização interna do signo, de como se concatenam os signos”), semântico 

(“o significante substituindo o significado”) e pragmático (“a alteração 

do significado original. Um novo significado é adotado por uma comu-

nidade (estatisticamente representativa)”). De partida Willy já enuncia 

categoricamente que “na música a sintaxe se revela como o mais relevante 

nível da linguagem”, aquele que se situa em primeiro plano na organiza-

ção do universo sonoro, predominante sobre os outros dois níveis que lhe 

são simultâneos. A estrutura musical corresponde a uma “relação direta e 

inequívoca dos elementos componentes de um todo, um intercâmbio de 

informações”, sublinhando-se que “a organização se dá cabalmente, em 

simultaneidade” – as mais diversas informações sonoras, “relacionando-

-se com os eventos imediatamente anteriores e posteriores e sobretudo 

parte funcional de um todo orgânico. Tudo se relacionando num campo 

sintático; dialético” (ibidem, p.10). A definição de Willy do campo de ação 

do compositor define os limites seguros para a percepção do discurso em 

sua relação com a linguagem em questão, evitando o risco da apreciação 

(que não deixa de ocorrer em boa parte da crítica musical) que informe 

apenas sobre as idiossincrasias do ouvinte, do momento e do contexto da 

escuta, impondo à obra dados que são na realidade externos à linguagem 

(por não se situarem no plano sintático, predominante para a comunicação 

musical).

Trata da atrofia do nível semântico em música: “em que medida um 

evento musical substitui algo que lhe é exterior? apontado para fora como se 

fora um signo verbal?”. E respondendo ainda à associação comum da músi-

ca à comunicação sentimental, coloca que “as sensações são do domínio da 

linguagem privada, única para cada indivíduo: variando em decorrência do 

humor, do instante, da cultura” (ibidem). A função que se pode vislumbrar 

para o significado na linguagem musical reside na substituição de informa-

ções no seio do próprio campo sintático, ou seja, na consciência da funda-

mentação histórica de toda operação sintática e portanto no conhecimento 

prévio de um repertório de procedimentos e combinações possíveis.
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[...] o conhecimento do código musical, em revolução permanente, histórico, 

propicia uma constelação concreta de significações (em uma gama que vai do 

sistema de referência – diferente para cada período da história – até as essências 

da linguagem – análise combinatória dos parâmetros do som). O significado é 

função – decodificável univocamente. Uma semântica que se equivale à sin-

taxe. (ibidem, p.11)

Essa colocação de uma noção concreta possível de semântica musical em 

meio à definição mesma da primazia do plano sintático é uma constante das 

mais valiosas no pensamento de Willy. Não se exclui a operação semântica 

em nome da sintaxe, mas se reconhece sua equivalência, uma vez que dife-

rentemente da linguagem verbal, na música o campo semântico em si não 

opera com significados concretos em um nível pré-sintático. Se a operação 

do compositor se dá sobre o nível sintático, é essa operação que é geradora 

de significado, de uma semântica que se lhe equivalha.14 

Por último, comentando o nível pragmático, Willy aponta que a altera-

ção do significado original de um signo no decorrer da história de sua utili-

zação em uma dada cultura (alteração que possui grande força na linguagem 

verbal, sujeita de fato à “evolução semântica das palavras”) não ocorre na 

relação linguística com o signo musical. “Musicalmente, o signo não sofre 

alterações de significado em sua semântica original”, justamente porque não 

é em sua constituição original, e sim em equivalência com uma ação sobre 

 14 É nesse sentido que, por exemplo, Willy considera a primeira articulação em música, na aná-

lise linguística do sistema tonal que encerra seu livro (1979a, p.139-40). Ela corresponde às 

funções (semânticas) assumidas pelos materiais musicais em cada sistema de referência espe-

cífico, ou seja, dentro das possibilidades de combinações sintáticas abarcáveis pelo sistema 

de referência. É também nesse sentido, o da variedade significativa decorrente das combi-

nações possíveis de materiais os mais diferenciados – mas inseridos num mesmo sistema de 

base – que, em linhas gerais, a noção de semântica musical é utilizada por Henri Pousseur, 

como se vê no Capítulo 2. O próprio Pousseur escreveria um ensaio alguns anos depois, Trois 

exemples de sémantique musicale (1997, p.51-78), enfatizando que até certo ponto a música 

é “capaz de falar, de maneira precisa, e de alguma forma ‘de mãos dadas’ com ‘o’ texto”, 

sendo que essa “elocução musical não se efetuava somente no nível dos signos superficiais, 

diretamente apreensíveis, mas que a sintaxe musical, em seus mistérios mais secretos, era 

(como a gramática das línguas faladas) portadora de significados profundamente essenciais, 

que informam a percepção de forma considerável”. Nesse ensaio ele comenta uma monodia 

medieval, uma ária de Gluck e uma composição sua para propor uma “tripla demonstração 

dos poderes semânticos da linha cantada, ‘originários’ em suas propriedades sintáticas as 

mais aparentemente autônomas” (ibidem, p.51-2).
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o plano sintático, que se operaria semanticamente com o signo musical. O 

signo musical “produz – quando reouvido por uma consciência musical cria-

tiva – a urdidura de signos novos”. Insistir, portanto sobre a comunicação 

musical no plano pragmático, seria não mais tratar do discurso musical em 

si, mas de sua apropriação mercadológica pelos proprietários dos meios de 

produção, no “rentável negócio dos ‘jubileus centenários’” (ibidem, p.11-2). 

A segunda tríade proposta por Willy diz respeito a três níveis de decodi-

ficação do signo, dependentes da “natureza da leitura”: o nível denotativo 

(“segundo a definição primeira, dicionarizada”), o nível conotativo-in-

dividual (“relação estabelecida entre o decodificador e o signo, a partir 

de um contexto emocional, avaliativamente individualizado”) e o nível 

conotativo-coletivo (“a interpretação de um signo sem que se considere o 

que aparentemente indica e sim um estado latente, lexicalizado por uma co-

munidade”). Willy ressalta que a proposta de uma semântica que se assente 

sobre a sintaxe, definida no trecho anterior, faz corpo com a decodificação 

num nível denotativo, em que “um significado objetivo é apreendido a par-

tir das funções fixadas pelas inter-relações dos elementos componentes”. É 

o seu papel na operação sintática, a sua função na construção do discurso, 

que dá a definição primeira do signo musical. Willy traz aqui à companhia 

de Peirce uma distinção da linguística, afirmando que no nível denotativo 

de decodificação “tanto a leitura do eixo paradigmático como o entendi-

mento da situação dos signos no sintagma exibem um conteúdo eminen-

temente estrutural”, ou seja, mesmo antes de uma ação combinatória, o 

repertório dos materiais disponíveis define-se apenas por seu potencial 

combinatório específico, pelas funções que eles podem vir a exercer, e não 

por um significado intrínseco preexistente que o signo carregaria, fosse a 

música mais semelhante à linguagem verbal, por exemplo (ibidem, p.33).

Os dois outros níveis de decodificação dizem respeito à atribuição de 

significado convencionado, ou seja, sem levar em conta a operação sintática 

particular de cada discurso. O nível conotativo-individual seria “fruto da 

experiência única, pessoal, do decodificador”, em uma escuta demasiada-

mente subjetiva para informar sobre o dado linguístico do signo musical. Já 

o nível conotativo-coletivo coloca o problema da decodificação semântica 

de significados coletivamente aceitos, que Willy associa à análise de Wilbur 

Schramm, acrescentando que “tais decodificações nada revelam do fenô-

meno musical enquanto linguagem”, por ignorarem “o fato histórico e a 
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essencial invenção pertinente a uma linguagem poética. O que se infere de 

tais leituras são as tentativas de reduções e nivelamentos de uma linguagem 

poética à linguagem verbal” (ibidem, p.34-5).

A terceira tríade proposta por Willy diz respeito à classificação (oriunda 

da semiótica de Peirce) do signo em três categorias, levando em conta o 

referente (objeto a que o signo se refere). Recupera-se aqui ainda mais uma 

distinção da linguística, entre significante e significado, como duas faces 

inseparáveis do signo, espelhando (respectivamente) a relação entre forma 

e conteúdo, entre “imagem acústica” e “conceito” (Saussure, 2007, p.80-1). 

São essas categorias: o símbolo (em que “a relação entre o significante e o 

significado é operada pela instituição de uma contiguidade”, “uma con-

venção aceita”), o ícone (em que “o significante se relaciona com o signifi-

cado pela semelhança que se mostra entre ambos. Desta categoria também 

fazem parte as imagens diagramáticas”) e o índice (em que “a contiguidade 

existente entre o significante e o significado é direta. Uma contiguidade de 

fato”) (Oliveira, 1979a, p.45). 

Willy começa por associar a convenção simbólica à linguagem verbal 

(que também apresentaria como exceção alguns elementos icônicos, como 

aponta também Décio Pignatari), considerando absurda a possibilidade 

de conceber uma linguagem musical assentada sobre essa categoria de 

convenções estabelecidas, uma vez que os significados em música estariam 

nas “malhas de relações” entre “figuras que se plasmam nas possibilidades 

combinatórias de vibrações sonoras e silêncios”, ou seja, em uma semântica 

assentada sobre a sintaxe, como se argumentou antes. Willy apenas reco-

nhece, assim, a existência de alguns símbolos musicais, que ocorrem “na 

tangente ao limite da linguagem; não são avaliados por critérios estéticos”, 

como hinos nacionais, toques militares, marchas nupciais, A internacional, 

entre outros casos muito bem definidos de convenções de significado insti-

tuídas e aceitas de forma generalizada (ibidem, p.46).

Ele se dedica um pouco mais ao ícone musical em duas vertentes: de um 

lado, seu “enunciar de similaridade”, na proposição de imitações de sons 

oriundos de fenômenos não musicais com instrumentos musicais, “uma 

mimese que negue a essencialidade poética da linguagem: a música como 

efeito e não como feito significativo da aptidão humana de engendrar com-

posições”. De outro, seu “postulado diagramático”, em que “a figuração não 

é operada por uma semelhança cabal; antes, tem sua similaridade expressa 
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por intermédio de sinais pictóricos convencionais” – o que denunciaria um 

disparate, como proposta de um diagrama musical, mas que na sua estraté-

gia pode ser associado ao “aspecto figurativo” do poema sinfônico. Aponta 

a pretensão de figurar (“seja uma ideia, ou uma sensação, ou uma estória”) 

que é pertinente à composição de um poema sinfônico, baseando-o sobre 

sinais convencionados que significariam “algo que ocorre fora do contexto 

sintático” – mas que fique claro que, para além da decodificação do “código 

icônico” estabelecido, “a valia de um poema sinfônico”, enquanto discurso 

musical, “não se assenta sobre a verossimilhança de suas origens e aparên-

cia icônicas; o seu valor há de estar vinculado à organização intestina das 

figuras musicais, do entretecer dessas figuras”. Do ponto de vista da lin-

guagem musical portanto, a percepção de um poema sinfônico, ainda que 

se reconheça a construção dessa correspondência icônica, terminaria por 

preteri-la “em prol da estimativa da sintaxe”, essa sim, para a linguagem 

musical, “significativamente semântica”. A argumentação é exemplificada 

comentando os poemas sinfônicos de Liszt, de uma invenção de tal força 

que prenuncia “o procedimento sintagmático dos criadores do século XX”, 

além de obras de Mahler e Debussy, cuja percepção seria descaracterizada 

na busca de uma pretensão icônica, de uma correspondência com um dado 

extramusical, o que ocorreria de fato em pura perda, no que diz respeito a 

“uma semântica (essencialmente) musical” (ibidem, p.46-9).

Na proposta semiótica de Willy, portanto, a complexidade do signo 

musical é melhor representada pelo índice – proposta que havia sido bre-

vemente abordada, ainda que de forma bastante distinta, em um texto 

anterior de Wilson Coker (1972).15 Para Willy o índice encarna a essência 

temporal do processo de significação na linguagem musical.

 15 Coker (cujo trabalho não é especialmente centrado sobre Peirce) reconhece o papel funda-

mental do índice musical na articulação da sintaxe e na compreensão da articulação do tempo 

musical, da relação entre o momento da percepção e a função dessa informação na estrutura 

do discurso. “Os índices musicais sublinham os limites do espaço-tempo musical em que o 

ocorre o movimento”. Mas na sequência de sua argumentação (talvez prejudicada por uma 

relação insuficiente ou muito tradicional com a linguagem musical, a julgar pelas análises do 

repertório), ele não parece vislumbrar o alcance da importância da relação entre essa relação 

indicial e a sintaxe na estruturação do tempo musical. Ao tratar da sintaxe, ele prefere utilizar 

a categoria de Charles Morris do signo lógico (logical sign), associando a construção musical 

diretamente (e algo inadequadamente) à linguagem verbal (Coker, 1972, p.89-141). Outro 

autor a se dedicar, posteriormente, a uma abordagem do signo musical como índice é Karbu-

sicky (1987).
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Por mais inconcebível que possa parecer, estamos nos referindo ao aconte-

cimento musical como significante! Mesmo conscientes de que a música não é 

senão um projeto que só se realiza em decorrência da execução. Se não se rela-

ciona o fluxo das figuras sonoras com o significado das estruturas que as tor-

nam inteligíveis, que as movimentam, o evento musical não ultrapassa o nível 

de um significante sem significado. Se o fenômeno musical é compreendido 

como inter-relações dos componentes de uma estrutura orgânica, o significante 

se autorrevela como significado. (Oliveira, 1979a, p.50) 

A ênfase sobre a sintaxe das informações musicais no tempo esclarece a 

constituição do índice musical como aberto às combinações que o definirão 

como signo – Willy começa a aprofundar aqui o ato da percepção, a sujeição 

do ouvinte à dimensão temporal na compreensão de um discurso musical. 

A função estrutural de um signo em particular só pode ser apreendida em 

todo seu alcance no vislumbre das relações entre as partes do discurso em 

sua totalidade, ou seja, na ação de decodificação sobre a memória do dis-

curso imediatamente encerrado. Durante o ato da escuta, portanto, o índice 

está constantemente sujeito à atribuição imprevisível de significado em 

função das relações sintáticas, em seu contínuo devir: um “protoíndice”, 

Willy o define, e ainda, em dupla referência a Mallarmé: um “índice vir-

gem”, “um dado lançado na área de uma linguagem poética”. Ele estende e 

esclarece a referência ao Lance de dados de Mallarmé citando três fragmen-

tos da tradução de Haroldo de Campos, em analogia às três categorias da 

percepção de Peirce:

–  primeiridade: o fluxo do acontecimento musical (“antes de se deter em algum 

ponto último que o sagre”);

–  segundidade: o choque – na consciência – de que existe uma estrutura (“... lhe 

embalança o indício virgem”).

–  terceiridade: a significação do fluir do acontecimento musical enquanto estru-

tura (“o único número que não pode ser outro”). (ibidem)

Completa o ensaio com uma última tríade, uma vez que, em contraste 

com o “protoindíce”, caracteristicamente virgem sob o ponto de vista da 

semântica musical, alguns signos musicais, mesmo exercendo o mesmo 

papel indicial e sintático, carregam consigo uma carga intertextual, em um 
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caso (“interíndice”), ou “extratextual”, extramusical (o “extraíndice”). 

Essa carga intertextual faz com que sejam signos musicais em que há signi-

ficante e significado distintos, em lugar da equivalência entre significante 

e significado que ocorre no signo musical por excelência (o “protoíndice”, 

em que “o significante se autorrevela como significado”). Como exemplos 

de interíndices, arrola citações, paráfrases, paródias; entre os extraíndices, 

manifestações etnomusicais (ou seja, em campos linguísticos claramente 

distintos da música erudita), marchas militares, danças. A maior extensão 

com que Willy trata do índice encerra o seu ensaio na pormenorização do 

funcionamento da linguagem musical no nível do referente (das três cate-

gorias de signos de Peirce) em que se opera concretamente o nível sintático 

(cuja definição abrira o ensaio). A última tríade conceitual detalha três tipos 

possíveis de índices pelo grau de sua operação com elementos exteriores (a 

priori) ao discurso em que se encontram:

O protoíndice se totaliza em sua imediatidade; o interíndice abarca elemen-

tos exteriores, mas de mesma natureza linguística; o extraíndice também ultra-

passa sua imediatidade – diferenciando-se do interíndice porque o elemento 

exterior a que se reporta não pertence ao código musical. Mais precisamente: 

enquanto a contiguidade do interíndice estabelece liames com o idioleto (sorte 

de sinestesia), o extraíndice aponta para o elemento exterior que causou sua 

contiguidade. O que se verifica é que, a despeito da protoindicialidade ser ima-

nente a qualquer índice musical, uma gradativa polarização vai se efetuando de 

dentro para fora (protoíndice → interíndice → extraíndice). (ibidem, p.50-1)

Willy encerra ainda a reflexão sobre o índice com uma citação de Peir-

ce16 que mostra como um mesmo signo pode apontar para uma rede de 

informações distendidas no tempo: “Um arco-íris – escreve Peirce – é si-

multaneamente uma manifestação tanto da chuva quanto do sol”.

O interíndice definido por ele é de particular interesse para este livro. 

“Normalmente o índice desta classe não expressa apenas sua estrutura par-

ticular: como uma sinédoque, evoca o conjunto de qualidades que definem 

a marca de sua origem. A amplitude de seu significado há de ser buscada 

na intencionalidade circunscrita pelo contexto” (ibidem, p.51). Vislumbra-

 16 De seu ensaio Some Consequences of Four Incapacities, de 1868.
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-se assim, por vias de uma relação intersintática, uma maior amplitude de 

significado, que extrapola a sintaxe primeira do discurso. A consciência 

histórica da linguagem abre o horizonte para uma rede de operações sin-

táticas e intersintáticas. Atinge-se assim, talvez, o vislumbre de um novo 

significado para a operação semântica no seio da composição musical: se o 

trabalho com a sintaxe é o campo em que se assentam as resultantes semân-

ticas, um processo de criação em música que leve em conta uma proposta de 

operação semântica teria de se engendrar a partir de uma metalinguagem, 

pela incorporação de materiais eminentemente sintáticos em uma nova 

construção sintática.

Essa noção geral de metalinguagem, de uma composição musical como 

um ato consciente de linguagem que se refere a uma linguagem-objeto, ao 

lado da proposta mais específica de interíndice são um traço fundamental 

comum na obra de Pousseur e de Willy: um procedimento que ultrapassa 

a aparência inicial de uma marca da linguagem pessoal nesses composito-

res ou de um recurso recorrente como uma idiossincrasia em seu processo 

de composição, para estabelecer-se de fato como uma profissão de fé, um 

reflexo profundo de uma convicção ética (ainda que no campo restrito da 

música erudita, com a precisão limítrofe que ela possui na expressão de re-

sultantes ideológicas precisas para cada discurso em particular, como uma 

linguagem cuja semântica se assenta sobre a sintaxe).

A partir de sua visão sobre a linguagem musical, em relação dialética 

estreita entre a estrutura interna da linguagem e o seu dado social (mate-

rializado na história das sistematizações engendradas pela prática comum), 

a metalinguagem mostra-se para Willy e Pousseur não apenas como uma 

saída fértil, mas como o registro de uma reação crítica que eles consideram 

imprescindível, dada a situação de crise de linguagem na música atual. Su-

perada uma dicotomia excessivamente mecânica entre tradição e inovação, 

entre a postura conservadora, tradicional, e a postura “de vanguarda”, 

típica da tabula rasa que orientava as experiências dos compositores seriais 

na década de 1950, retorna-se à questão de princípio, como mostra o flash-

back que abriu este capítulo. Urge definir qual a relação a ser estabelecida 

com a história, com o passado, com as referências para a produção artísti-

ca – essa questão exige sua recolocação mesmo quando há uma referência 

unânime, como é o caso de Webern para Boulez e Pousseur, por exemplo. O 

entusiasmo inicial com o serialismo integral foi logo questionado pelos seus 
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próprios agenciadores – Pousseur empreende as discussões mais ferrenhas 

dentro do seu círculo de confiança; tenta evitar que àquele passo à frente 

se seguissem dois passos atrás. O ponto de partida, a definição do inimigo 

comum, parece claro para esse grupo de compositores; respondida a pri-

meira pergunta (por onde começar?), era imperativo que os participantes 

daquele movimento definissem com mais clareza: que fazer?

(Pignatari, 1956)

Nos primeiros textos de Boulez já se forma um diagnóstico similar ao de 

Pousseur quanto à abordagem da música do passado e na avaliação sobre a 

música do presente, sugerindo um aprofundamento (e uma tomada de par-

tido) em relação a uma consciência histórica do momento para a linguagem 

musical. Até o século XIX, em linhas gerais, predominara a “universalida-

de”, a linguagem coletiva (Boulez, 1966, p.11), enquanto no momento que 

ele discute (o da escrita do texto, 1951) “é impossível reintegrar o domínio 

coletivo [...], seria no mínimo ilógico não levar em conta o individualismo 

violento que despontou há mais de um século” (ibidem, p.24). 

A diferença de “diagnóstico” para a situação da música atual entre essa 

posição e a de Pousseur é a avaliação de que essa situação configura uma 
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crise inevitável para a linguagem musical, uma vez que sua abordagem da 

música como linguagem está calcada sobre a função social que essa arte 

exerceu na história (função que sempre dera o sentido primeiro para a prá-

tica musical na sociedade, antes da ação do compositor). Talvez a abertura 

do texto Éventuellement, escrito por Boulez em 1952, ainda não se dirigisse 

a suas diferenças com Pousseur, quando ele diz que “não compartilhamos, 

entretanto, do ponto de vista pessimista de solitários deprimidos que con-

siste essencialmente em afirmar [...] que estamos vivendo uma assustadora 

decadência”. De qualquer forma, lendo-o retrospectivamente, a diferença 

entre seu posicionamento e o de Pousseur é flagrante. “Desferiríamos como 

uma inefável brincadeira a afirmativa de que raramente um período da vida 

musical foi tão exaltante para se viver?” (ibidem, p.147). 

Um estágio mais agudo das diferenças entre Boulez e Pousseur pode ser 

observado no número 4 da revista Musique en jeu (1971), em que Pousseur 

publica a primeira parte de seu ensaio Stravinsky selon Webern selon Stra-

vinsky, em que ele empreende a análise do ballet Agon de Stravinsky – obra 

que ele apontara na mesa-redonda de 18 de julho de 1963 como uma pro-

posta metalinguística que poderia servir de modelo, pelo quanto ele chega 

“quase a compor serialmente com momentos da história” (Pousseur apud 

Nattiez, 2005, p.39). Nesse mesmo ensaio ele critica violentamente a abor-

dagem de Boulez sobre Stravinsky17 como uma visão insuficiente sobre as 

implicações da organização das alturas (e da noção de harmonia) na Sagra-

ção da primavera. 

Pousseur questiona ainda a profundidade mesma das ferramentas uti-

lizadas por Boulez, que comentaria a permanência do tonalismo em Stra-

vinsky “em termos escolares” (sem levar em conta seu sentido poético e 

“psicossociocultural”), e por último, o autoritarismo de algumas colocações 

de Boulez, que partiria de uma “recusa irracional de considerar válido 

aquilo que não está conforme os critérios de validade que se admite para si 

mesmo como indiscutíveis” (Pousseur, 2009b, p.89-91). Trata-se do regis-

tro apenas do estágio limite de uma série de provocações (Pousseur aponta 

nesse sentido que Boulez classificara sua pesquisa teórica sobre a metalin-

 17 Em especial em textos como Stravinsky démeure, Trajéctoires: Ravel, Stravinsky, Schoenberg, 

e Moment de Johann Sebastian Bach, reunidos em Relevés d’apprenti (Boulez, 1966) – em 

tradução brasileira, Apontamentos de aprendiz (idem, 1995).
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guagem como fruto de uma “mentalidade de antiquário”) provenientes de 

visões irreconciliáveis sobre a linguagem musical viva e apaixonadamente 

contrapostas em embates constantes por pelo menos dez anos, naquele 

momento. 

O texto de Boulez publicado na mesma revista, Style ou idée, acaba 

com uma máxima típica do estilo incisivo de Boulez, a mais oposta pos-

sível ao pensamento de Pousseur: “eu louvarei a amnésia”. “Não se pode 

escapar ao conhecimento de sua própria cultura, e hoje, ao encontro com a 

cultura das outras civilizações – mas como se torna imperativo o dever de 

volatilizá-las!” (Boulez, 1971, p.14). O ataque a Stravinsky é claramente 

dirigido igualmente a Pousseur: a heterogeneidade resultante da inserção 

de citações e referências ao passado não conduziria, nesses compositores, a 

unificar os disparates por uma “síntese gramatical”, como fizera Berg, por 

exemplo (ibidem, p.7). A referência a Berg como exemplo na direção opos-

ta não deixa de ser curiosa, já que em um texto de 1958 Boulez afirmara 

que em sua “obsessão pela citação” Berg não conseguia “nos emocionar a 

ponto de justificar, em matéria de estilo, essa tentativa de síntese”18 (idem, 

1966, p.324). Para Boulez a metalinguagem falha em depender de uma 

“noção estilística adotada, artificialmente extraída de um contexto histó-

rico, e aplicada, como esquema preexistente, à invenção”. Ele defende a 

abordagem do “estilo” como consequência da ação sobre a linguagem, da 

operação com a “ideia” em vez do mero “jogo” com a citação ao qual Stra-

vinsky teria se reduzido (idem, 1971, p.10-2). Ou seja, se o ato da criação, 

para Boulez, deve partir do “vazio”, da “destruição do passado”, como 

ele afirmava na mesa-redonda de 1963 em Darmstadt, não há lugar para 

uma relação orgânica com a história, e qualquer diálogo com o repertório 

só pode ser uma apropriação artificial do estilo de outrem. Essa visão fica 

bem caracterizada com a redução de toda a obra de Stravinsky (obra de 

uma tal variedade que um comentário detalhado escapa à dimensão deste 

livro) ao mesmo problema de base, sem que se vislumbre a possibilidade 

da efetividade específica de soluções particulares. Stravinsky e Pousseur 

romperam com um princípio moral, não citarás... (a conclusão de Boulez 

sobre a necessidade da volatilização da cultura é colocada como uma “lição 

 18 Boulez comentava nesse ponto a conciliação entre o coral de Bach e o serialismo que Berg 

propõe em seu Concerto para violino.
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moral”). De fato, mal há lugar nessa concepção para uma visão abrangente 

da música como linguagem. A defesa violenta do ato isolado do compositor 

sobre a “ideia”, após a destruição dos rastros do passado e a volatilização de 

seu conhecimento cultural, resulta num mero “jogo” com um código autor-

referente, bastante similar àquele “jogo” que ele acusa em Stravinsky, dada 

a redução das potencialidades significativas da linguagem. 

A marca constante da visão da música como linguagem no pensamento 

de Pousseur (e posteriormente do pensamento de Willy, em identidade 

com ele) o leva a uma concepção muito mais abrangente e elaborada da 

metalinguagem do que vislumbra (ou a que a reduz) Boulez, aprofundando 

o ponto de partida de Stravinsky e operando de forma muito mais variada 

e significativa, com implicações estruturais muito mais independentes 

da linguagem-objeto do que nas obras de Stravinsky. Essa noção de me-

talinguagem permeia a obra de Pousseur, como mostra a mesa-redonda 

no início deste capítulo, além de seu ensaio Composer avec (des) identités 

culturelles (de 1986, republicado em Pousseur, 2009b, p.295-345), em que 

ele atenta para o grau de transformação do material de que se apropria 

(para que seja reconhecível como signo preexistente, como “interíndice”) 

e se detém longamente sobre a sintaxe entre os materiais, das “costuras” 

texturais aos choques mais ou menos diretos entre objetos heterogêneos, 

o evidenciar dos pontos comuns entre esses materiais. Aponta que com 

essa proposta metalinguística é possível trabalhar musicalmente com uma 

operação discursiva, no sentido mais completo da palavra, desde que detec-

tados os “conteúdos semânticos” dos objetos incorporados na composição.

A reflexão de Pousseur sobre a metalinguagem sempre faz corpo com a 

necessidade de uma nova e abrangente operação linguística, na consciência 

de que o estado crítico da linguagem musical, em larga escala, reflete uma 

crise social, um reflexo da “dominação total da economia capitalista”, um 

“câncer do planeta”, “inteiramente governado por uma economia enlou-

quecida em que todos os aspectos da vida são mais ou menos apodrecidos 

por ela” (Table, 2001, p.36-7). A definição mais precisa dessa noção par-

ticular de metalinguagem, comum a Pousseur e Willy, faz-se necessária 

como uma referência conceitual comum que servirá de base ao comentário 

sobre suas obras nos capítulos seguintes.

Entre as produções teóricas de Pousseur e Willy vê-se uma diferença 

marcante de gerações. A reflexão de Pousseur é marcada pela defesa de 
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uma expansão do pensamento serial e por uma reavaliação do legado de 

Webern; ele vislumbra a ressignificação de ambos pela retomada de uma 

relação orgânica com o passado, com a raiz histórica da linguagem, o que 

caracterizaria a possibilidade de um caminho comum para a criação, de 

uma nova comunicabilidade. Aproximadamente dez anos mais novo (e 

distante da origem cultural de Pousseur), Willy mostra desde o início uma 

postura crítica mais distanciada, sem a mesma fé em uma convergência da 

música de seu tempo para um caminho comum. Pelo contrário, é na cons-

tatação emergencial de sua heterogeneidade e multiplicidade errantes que 

ele investe na reflexão sobre as dimensões basilares da linguagem. Pousseur 

opera como projeto composicional uma esperança linguística comum a 

partir das premissas seriais e pós-webernianas, no que sua música é acom-

panhada de perto por seus textos, a desnudar o processo de criação de peças 

que poderiam servir de modelo para esse projeto. Willy, por sua vez, reflete 

em geral de maneira mais distanciada de suas próprias peças, como se essas 

fossem experiências particulares, circunstanciais, de um estado crítico de 

coisas que precisaria ser questionado em suas bases, de modo que o foco 

principal de seus ensaios está na reflexão sobre a linguagem musical e sua 

problematização histórica.

São duas produções teóricas que se estendem por toda a trajetória desses 

compositores, mas se reúnem e divulgam mais significativamente em dois 

volumes distanciados no tempo, nos dois casos: Pousseur com seus Frag-

ments théoriques I sur la musique experimentale (1970) – complementado 

ainda por Écrits théoriques 1954-1967 (2004) – e posteriormente com Série 

et harmonie généralisées (2009b); Willy com seu Beethoven, proprietário de 

um cérebro (1979a) e posteriormente seus Cadernos (1998). 

Se a essência utópica perseverante no pensamento de Pousseur carac-

teriza a resistência e a unidade de sua produção teórica em uma direção 

relativamente constante por um espaço de quatro décadas, a acidez e a 

contundência do espírito crítico de Willy fazem corpo com uma trajetória 

de fortes transformações e redirecionamentos, como será observado mais 

de perto no Capítulo 3. Os vinte anos que separam Beethoven, proprietário 

de um cérebro dos Cadernos tornam-nos registros dessa transformação; não 

se contradizem em seus fundamentos conceituais, mas se complementam 

como registros de uma reflexão dedicada, no primeiro caso, à estrutura 

interna da linguagem (em um momento de relação estreita com a música de 
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vanguarda sob a influência do universo de Darmstadt), e no segundo caso, 

à sua relação crítica com uma ordem econômica que implode as bases da 

prática social que faz corpo com essa linguagem.

Cadernos da música no capitalismo 

Willy apresenta em 1998, como tese de doutoramento à Universidade 

de São Paulo, seus Cadernos. Os quatro cadernos, em volumes separados, 

não têm uma ordem predefinida para a leitura, excluindo-se o Caderno 

do princípio e do fim (que se inicia com a marca “Início da Introdução” e 

conclui com “Fim da Conclusão”), que deveria ser lido após os outros, 

ou ainda, antes dos outros e novamente depois da leitura dos outros três 

cadernos. Nesse caderno a argumentação é apresentada e desenvolvida de 

forma um pouco mais alongada e linear, de forma complementar à aparente 

fragmentação dos outros cadernos. 

O Caderno de biografia divide-se em três “biografias conjecturais”, “três 

variações biográficas que tipificassem o alcance da noção mesma da pro-

fissão de compositor de música erudita na sociedade capitalista moderna” 

– maneira indireta (e muitas vezes irônica) de abordar a autobiografia sem 

que ela entrasse em conflito com a proposta total dos Cadernos. (De fato, 

diversos de seus dados biográficos constam das biografias conjecturais – 

especialmente da primeira, ao lado de pura ficção – o que exige cuidado na 

sua utilização indiscriminada, na presunção da conjectura como fato, como 

já foi feito em trabalhos acadêmicos). 

Na reflexão crítica sobre a música erudita no capitalismo, esse caderno 

tipifica três casos de trajetórias possíveis. No primeiro fala de “um com-

positor que se faz algum renome” (idem, 1998c, p.6), contendo relatos das 

crises e transformações que fazem corpo com a busca de um trabalho críti-

co, consciente. No segundo, trata de um compositor de “nome conhecido 

mundialmente (mais como ‘personalidade’ do que por suas ‘criações’)” 

(ibidem, p.7). Paródia em que o nome é colocado antes da criação – ou 

melhor, em que o relato da produção do compositor, no que ela contiver de 

mais estapafúrdio e épatant, melhor serve à glorificação da personalidade. 

No último relato, fala-se de um compositor “de quem nunca se soube o 

nome” (ibidem), que tem seus papéis descobertos após a sua morte, e cuja 
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biografia resulta de especulações musicológicas. Três estudos de casos mo-

delares não só sobre o plutarquizar, mas sobre a situação atual do composi-

tor. Não é de se estranhar o quanto a conjectura faz corpo com esses casos, 

especialmente com os dois últimos, como não deixa de ocorrer em tantas 

biografias de compositores publicadas.

O Caderno de recortes é uma colagem de materiais recortados da im-

prensa: fotografias, manchetes e notícias de jornal no espaço de um mês 

(setembro de 1996), como sinais da realidade, sintomas do estado de coisas. 

Brotado “da lembrança do diário de trabalho (Arbeitsjournal) de Bertolt Bre-

cht”, aquele que, “forçoso é que se grave no corpo deste escrito, foi a mais 

fundamental influência (ao lado de seu amigoirmão Hanns Eisler) sobre 

o presente trabalho” (idem, 1998c, p.16-8). A disposição em cadernos de 

trabalho, em lugar do diário de trabalho, separa as colagens jornalísticas em 

caderno próprio, separado do corpo do texto, de forma distinta daquela que 

ocorre no Arbeitsjournal. É inevitável pensar em quantos recortes de jornal, 

sintomáticos, estranhíssimos (a ponto de não devermos estranhá-los, diria 

Brecht), não se somariam a esse caderno em mais de dez anos.

O Caderno de pânico consiste de sete ensaios contundentes e provocati-

vos, com forte dose de ficção – ou de opção por uma argumentação cons-

truída dentro de uma forma literária livre. O universo mais recorrente na 

referência ficcional e literária é a atividade acadêmica, os textos apresenta-

dos em congressos e conferências, as pesquisas epistolográficas, as análises 

musicais apresentadas em aulas ou palestras.19 O primeiro texto, “Discurso 

do método”20 (idem, 1988b, p.1-13), é escrito parodicamente com um 

empolamento acadêmico delirante; aponta “sobre o papelão da educação 

musical no capitalismo, o papel do educador, [...] os inevitáveis confrontos 

com o papel-moeda” (idem, 1998c, p.9). Escrito como roteiro para uma 

cena, como texto dramatúrgico para uma encenação que ocorreria em lugar 

da esperada conferência; ocorre inicialmente à revelia da percepção de seu 

 19 Já se nota nessa breve descrição o distanciamento crítico, metalinguístico, dos Cadernos 

como tese de doutoramento, refletindo sobre o fazer uma tese, um memorial, ensaio, artigo, 

análise e seus significados e implicações. 

 20 Publicado inicialmente como Música e sociedade (Oliveira, 1991), escrito para apresentação 

no I Congresso sobre o ensino das artes nas universidades (na USP, em 1992) e republicado 

no livro Cinco advertências sobre a voragem (Oliveira, 2010, p.191-214), como registro de 

uma das leituras do texto, no departamento de História da USP, em 4 de setembro de 2009.
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caráter ficcional, paródico e irônico, cuja profundidade só se revela durante 

a leitura, no questionamento do absurdo advogado pelo palestrante – fusão 

da herança de Brecht com as ideias de Giulio Girardi.21 No mesmo cader-

no, o texto “Análise composicional”22 (idem, 1998b, p.29-34) dialoga com 

o anterior, colocando em questão “a vigência do material didático” (idem, 

1998c, p.9). Alerta para a tendência historiográfica de tratar do repertório 

de forma independente da prática social (em constante renovação) que faz 

corpo com ele, até que se chegue ao ponto crítico de, na atrofia da prática 

social que caracteriza a incomunicabilidade musical atual, a análise se insti-

tuir como um fim em si. 

“Prosa ao anverso (quadrívio)” (idem, 1998b, p.14-28) ocorre como o 

registro de uma conferência imaginária por um de seus espectadores. O 

palestrante adota inicialmente a mesma postura do conferencista do texto 

anterior (marca constante, aliás, na atividade de palestrante de Willy por 

toda sua vida), iniciando por fazer um comentário subjetivo do Prelúdio n.4 

de Chopin na pele de um convidado estrangeiro, e em seguida desmontan-

do a ficção e realizando uma análise crítica da peça, que conduz por fim a 

uma crítica de uma análise que não levasse em conta suas próprias implica-

ções ideológicas. 

“Retrato do artista quando só”23 (ibidem, p.35-41) ocorre na forma de 

um artigo acadêmico (ficcional) sobre a correspondência entre um compo-

sitor e um crítico, contrapondo dois pontos de vista opostos sobre a solidão 

do artista contemporâneo – de um lado, a louvação à “liberdade” permitida 

pelo isolamento do artista, de outro, a denúncia de uma falta de função so-

cial para a música erudita no capitalismo, o que o condena a seu isolamento 

e à incomunicabilidade. 

O texto “Epígrafe e alguns apontamentos sobre a linguagem” começa 

com a citação de Jacques Bouveresse: “aquele que crê que é possível in-

ventar pura e simplesmente uma outra linguagem esquece que ‘imaginar 

uma linguagem quer dizer imaginar uma forma de vida’ (Investigações 

 21 Veja-se o seu Educare, per quale società? (Girardi, 1975), para cuja tradução colaborou Willy 

(Girardi, 2011). Veja-se ainda, de Willy, Cinco advertências sobre a voragem (Oliveira, 2010, 

p.125-31).

 22 Apresentado no Primeiro Simpósio Brasileiro de Música, na UFBA, 1991 e publicado no 

ano seguinte (Oliveira, 1992).

 23 Artigo publicado em Cultura Vozes (Oliveira, 1992).
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filosóficas §19) e que uma forma de vida, rigorosamente, não se ‘inventa’”24 

(ibidem, p.42). À epígrafe segue a abertura do ensaio de Willy:

O mundo capitalista contemporâneo – do ponto de vista da música erudita 

– não possui língua falada.

Isso deveria ser um absurdo posto que equivale a dizer que determinada 

comunidade não tem língua comum: em resumo, não se comunica. Ou mesmo 

aventurar-se a crer que certa comunidade não tendo língua falada se expressasse 

através de língua morta. [...] Aquilo que afeta ser a fala de uma língua morta não 

passa da imitação dessa língua, [...] a defunta linguagem da música erudita, no 

mundo capitalista, não serve para a comunicação. Ostenta-se, em casos escas-

sos, como objeto vagamente identificável. (ibidem)

Essa linha de pensamento não se dá no abandono da atividade criativa, 

como poderia se supor à primeira leitura – muito pelo contrário, o catálogo 

de Willy mostra uma produção muito mais intensa nos últimos vinte anos 

do que na década de 1970. Ela caracteriza uma produção intensa em direção 

distinta daquela que o norteara décadas antes, com um afastamento mar-

cante da esperança linguística construtiva que Pousseur mostra em seus 

textos, por exemplo (ainda que a insistência de Pousseur nesse projeto utó-

pico o tenha levado à amargura de seus últimos depoimentos e entrevistas). 

A visão materialista sobre a linguagem musical que havia caracterizado 

a produção teórica de Willy e Pousseur nas décadas de 1960 e 1970, num 

embate por um caminho construtivo, por uma solução mais orgânica para 

a composição da música de seu tempo, é complementada nessa reavaliação 

(trinta anos depois) pelo desvelamento de uma incompatibilidade de base, 

de um terreno social, econômico e cultural verdadeiramente infértil para a 

inserção da produção que eles intentavam. Da operação com os rastros de 

linguagem (ou com novos arremedos de linguagem, individualmente en-

gendrados) restam expressões individuais que não alcançam a possibilidade 

de um compartilhamento verdadeiro, de um vislumbre das intenções e 

implicações na relação entre a construção e a percepção do discurso, quer o 

 24 A citação refere-se ao ensaio L’animal cérémoniel: Wittgenstein et l’anthropologie, de Jacques 

Bouveresse, publicado no mesmo volume com Remarques sur le Rameau d’or de Frazer, de 

Wittgenstein (1982, p.115).
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compositor busque essa comunicação ou não. Em uma das cartas ficcionais 

do ensaio Retrato do artista quando só, um dos personagens – o crítico – es-

creve que

os compositores contemporâneos não vivem dos proventos de suas composi-

ções contemporâneas. Geralmente, como outros elementos da classe média, 

eles são executivos, professores, engenheiros, médicos... que compõem. Cada 

um pode inventar sua própria língua, língua desconhecida, porque no fundo ele 

não fala com ninguém. (idem, 1992, p.39) 

É exatamente contra essa ordem de atuação, a da aceitação pura e sim-

ples de uma solução individual para uma expressão individual, que se si-

tuavam as críticas de Pousseur na mesa-redonda de 1963 que evocamos 

no início deste capítulo, em sintonia com a necessidade da recuperação 

de uma relação orgânica com a história que desse à música erudita atual 

a possibilidade de almejar à função social e à dimensão comunicativa (em 

toda sua especificidade, bem se entende) que ela chegou a possuir em sua 

história. Pousseur dizia que “não é possível falar sem se referir à totalidade 

da cultura que o carrega ou que o precede” (Pousseur apud Nattiez, 2005, 

p.39). Em “Epígrafe e alguns apontamentos sobre a linguagem”, Willy 

desenvolve:

A primeira língua de um homem não se exaure no aprendizado de um voca-

bulário: é uma forma de conhecimento, de catecismo social; não se aprende 

só os nomes das coisas, mas a unidade das coisas e seus nomes, mais ainda as 

origens de quem diz e aponta para as coisas. Aprender a falar a primeira lín-

gua é principiar a entrar no mundo, a comungar com o princípio do mundo, 

a descobri-lo, e não uma decoração de um léxico para as coisas do mundo, e 

para tudo o que ocorre. [...] O aprendizado da primeira língua é, portanto, uma 

forma de conhecimento e não uma forma de tradução. Tanto que o pensamento 

do homem recende à sua língua mãe, se ressente de seu sotaque. (Oliveira, 

1998b, p.45-6)

Mais do que nunca, “não é possível falar sem se referir à totalidade da 

cultura que o carrega ou que o precede”; a enunciação dessa frase em 1963 

por Pousseur já mostra a consciência de uma falácia generalizada no que 
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eles acreditavam que seria uma nova prática comum a partir do legado de 

Webern e da experiência serial de modo geral. Se a comunicação na lingua-

gem musical ocorrera, nos sistemas de referência do passado, com a especi-

ficidade de uma linguagem em que a semântica se assenta sobre a sintaxe, 

não é no simples engendrar de uma nova sintaxe a partir de experiências 

isoladas que se recupera a comunicabilidade em larga escala. Essa nova 

sintaxe ressente-se de uma prática desaparecida para sua efetividade plena. 

É na consciência desse estado de coisas que Willy e Pousseur vislumbram 

em seus processos criativos o aprendizado da língua morta como substituto 

da comunhão em uma língua-mãe. 

Pousseur e Willy haviam respondido com veemência ao ataque de Lévi-

-Strauss à música serial (como já comentamos acima), ressaltando entre 

outros argumentos a solidez de seu embasamento sobre dados materiais, 

“naturais”, do fenômeno sonoro. O aprofundamento da discussão leva 

a um questionamento mais concreto não da experiência serial em si, mas 

da situação em que a criação musical se debate desde a desintegração da 

herança tonal e da prática social que a acompanhava: a dialética entre natu-

reza e cultura, cuja necessidade primordial ambos advogam na constituição 

de um sistema de referência coerente na linguagem musical, não pode ser 

devidamente articulada (ao menos não com o mesmo fim, com a mesma 

efetividade) se se entende como dado cultural a ação individual pura e 

simples. 

Raymond Court, outro participante da discussão com Lévi-Strauss na 

época, ao comentar o conjunto vasto das possibilidades fonéticas da laringe 

humana, coloca que quando a criança “sai da fase do ‘balbucio’” opera-se 

uma redução da gama de possibilidades fonéticas, como a “contrapartida 

exata das possibilidades infinitas de expressão que permite a posse de uma 

língua situada culturalmente e fundada sobre um sistema específico de 

fonemas” (Court, 1971, p.17). A infinita riqueza e variedade do material 

sonoro na música contemporânea não seguiria a lógica inversa, em analogia 

ao balbucio primevo na ausência de língua falada? A vasta riqueza material 

da música contemporânea não deixava de denunciar a Pousseur, ao mesmo 

tempo, sua “secura expressiva”, que o levara a buscar com sua música um 

“enriquecimento semântico” perdido (Pousseur, 1970, p.289). No campo 

de ação que lhes resta, Willy e Pousseur recusam o “balbucio” e sua riqueza 

sonora de superfície, para recuperar uma comunicabilidade ainda possível 
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nos rastros remanescentes da linguagem. Não pretendem falar em uma lín-

gua morta, mas engendrar em suas experiências individuais discursos que 

recuperem o potencial de comunicação que a linguagem musical possuiu no 

passado – não para repetir a música do passado, mas para que seja possível 

exprimir, ainda, ideias musicais no presente.

Retornando ao Caderno de pânico (antes de adentrar o Caderno do prin-

cípio e do fim), o ensaio “Folhas do Caderno de uma desconhecida” (Olivei-

ra, 1998b, p.51-9) discute um argumento comum em defesa do estado atual 

da música contemporânea: o desenvolvimento “autônomo” do material 

musical, que justificaria por si só as características do que se escreve, e 

mais ainda, colocaria a responsabilidade do isolamento do compositor 

e da incomunicabilidade da música contemporânea na incompreensão 

dessa evolução em direção à complexidade. As definições que comentamos 

desde o início do livro, por si sós, já mostram a incompatibilidade entre 

um desenvolvimento autônomo do material musical e a visão da música 

como uma linguagem (e suas transformações em relação estreita com as 

mudanças nas suas funções e na ordem social vigente). Para além dessa 

incompatibilidade, o argumento do “progresso da linguagem” parece exi-

gir o requinte da construção de uma narrativa para a história da música 

em que não apenas não participem as outras esferas da existência humana 

(apenas o trabalho criador individual, em abstrações particulares), como 

ainda uma narrativa em que não participe nem o próprio repertório; uma 

sequência suspeita de poucos gênios e poucas obras geniais sustentariam a 

coerência da incomunicabilidade atual. Rastros desse pensamento, em di-

ferentes graus, povoam desde A evolução da música de Bach a Schoenberg de 

Leibowitz (1951) até A linguagem musical de Boucourechliev (1993), para 

citarmos dois exemplos. 

O último texto do caderno, “Comedy of erros” (Oliveira, 1998b, p.60-

2), cria duas cenas distintas, justapostas, similares; duas profissões de fé 

sobre o serialismo que levam a gargalhadas incontroláveis após a sua enun-

ciação: a primeira por Schoenberg, a segunda por Stravinski, evocação 

variada de uma cena similar, ocorrida numa aula ministrada por Willy na 

USP, em 1980 – vejam-se suas Cinco advertências sobre a voragem (idem, 

2010, p.101-18). Willy compara as duas cenas com a risada incontrolável de 

um amigo em um velório; os semblantes pesarosos em todos os presentes, 

a impingidela da sobriedade, lado a lado com a convulsão do riso – analogia 
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com o falecimento de um planeado sistema, de uma profissão de fé artística 

e seu anteparo teórico, de uma reconstrução histórica do repertório com 

vistas à justificação dessa profissão de fé.

O Caderno do princípio e do fim (idem, 1998c), que foi publicado em 

parte como artigo (excluindo o terço inicial, introdutório (idem, 2007)), 

dialoga com os apontamentos do Caderno de pânico em uma sequência de 

argumentações. Documenta a presença pífia da música erudita no mercado 

fonográfico (avaliada, na época, pela sua presença estatística na prensagem 

de CDs), incluindo nessa pequena produção todo o repertório histórico e 

ainda gêneros paralelos incluídos na mesma classificação – incompatibili-

dade entre a linguagem e o modo de produção:

O pouco de música erudita que se transformou em mercadoria, faz exi-

gências muito elevadas. [...] Para o consumo de música do passado, o ouvinte 

carece de preparação histórica e técnica que o habilite a decodificar aquilo que 

ele escuta. Há que situar a obra em seu contexto sociocultural; compreender o 

sistema de referência (de cuja organização do material musical a obra é expres-

são); as inter-relações de ordem morfológica; ter o conhecimento e a frequen-

tação às obras que possibilite ao ouvinte a distinção idioletal; e consciência (no 

plano mesmo da composição) dos parâmetros do som e suas potencialidades 

linguísticas. De outro modo, aquilo que ele ouve é apenas uma manifesta-

ção acústica, sem muito mais. Como trovão ou abalroamento de automóveis. 

(idem, 1998c, p.23)

Outro trabalho de pesquisa seria necessário para verificar o quanto a 

educação musical e a formação musical avançada proporciona sequer aos 

músicos tal relação consciente com o repertório (ainda que nos restringísse-

mos apenas ao repertório do passado), para que sua relação com seu próprio 

trabalho ultrapasse a sua intuição, sua subjetividade (ou a imitação pura e 

simples do trabalho alheio). Que dizer então do potencial de comunicação 

da música erudita (como expressão que se assenta sobre a operação sintá-

tica) na sociedade atual? A consciência histórica de seu estado atual passa 

pela avaliação de uma época inteira (que já dura mais de século) na qual, em 

contraste com as funções sociais que ela exerceu no passado (cuja dinâmica 

cambiante fazia corpo com as transformações na própria linguagem), a crise 

na comunicação coloca em xeque sua própria existência como linguagem. 
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Se as “exigências muito elevadas” para a comunicação em música eru-

dita dificultam sua veiculação como mercadoria, o problema é ainda mais 

grave quando se discute não a qualidade (ou a estratégia) do ensino da 

linguagem, visando ou não a formação específica, mas o acesso a ele pura e 

simplesmente: “o poder aquisitivo e custo de manutenção do educando, a 

disponibilidade de tempo de dedicação aos estudos, possibilidades de fre-

quentação das obras musicais, abrangência das relações interdisciplinares, 

exequibilidade dos materiais didáticos necessários” (ibidem, p.25) – isso 

considerando-se a dedicação semanal por anos seguidos. 

Como já comentamos, o resultado dessa dificuldade não é precisamente 

uma elitização da prática musical, e sim sua descaracterização como lingua-

gem, sua incompreensão generalizada, a ponto de não se estranhar a anomia 

a que se pode chegar no assim chamado mercado da música hoje, na falta 

de uma clareza mínima na distinção entre os gêneros, entre as diferentes 

linguagens musicais, entre as atividades elementares da prática musical, ab-

surdos que não são difíceis de observar, mas que (mais uma vez) exigiriam 

um trabalho específico para seu desnudamento apropriado.

Nesse meio crítico para a música erudita de maneira geral, a parcela mais 

minoritária, mais marginalmente atendida é a criação, no que diz respeito 

às possibilidades para a composição e a circulação da música contemporâ-

nea – o que por si só já consiste em um sintoma dos mais agudos para a crise 

da linguagem, como situação oposta àquela que predomina por toda a his-

tória da música, em que a circulação via de regra é da música recém-criada. 

As relações de trabalho no capitalismo tornam predominante a condição 

surgida ainda no século XIX, o pré-requisito do tempo livre, do ócio, para 

a possibilidade da criação, isolamento que sobreproblematiza a já difícil 

comunicabilidade da música atual, pela profusão das linguagens possíveis, 

como soluções individualizadas na ausência de linguagem comum. “Tão 

díspares, opostas, várias, inviáveis quantas. Algo próximo da ideia de uma 

Babel construída no pátio de uma casa de orates.” (ibidem, p.27)

A heterogeneidade nessa profusão linguística invade a produção de cada 

próprio compositor. Que não pareça estranho que “um mesmo compositor 

componha obras híbridas como o Agon, ou que apresente fases distintas – 

(em curto lapso e sem pressão exterior) – como, por exemplo, o serialismo 

integral, incursões pelo Teatro Musical, e até excursões interplanetárias a 

Sirius” (ibidem). Sem o diálogo com o anteparo funcional externo, produz 
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de acordo com a especificidade de cada impulso, ideia, momento, e “não 

por passos de caminhada de uma história da música vivida em conjunto, 

por homens de língua comum”. A falta de função exclui a noção de gênero, 

último fator que poderia conferir unidade a uma produção, suplantando-a 

pela de “personalidade artística” (ibidem, p.36). O isolamento do trabalho 

do compositor leva a uma heterogeneidade de propostas e soluções em sua 

produção que, antes de se fazer presente na produção de Willy e Pous-

seur, já marcara profundamente a obra de compositores tão distintos como 

Schoenberg, Stravinsky, Ives, Ravel, Skalkottas, Eisler, Krenek, Cowell, 

Santoro, Lutoslawski, Penderecki, Arvo Pärt, Paul Dessau e John Cage, 

para citar alguns poucos. A apreciação da heterogeneidade na obra desses 

compositores depende apenas do não-mascaramento de parte de sua pro-

dução por não se inserir em determinada profissão de fé, ao contrário do 

que ocorria na avaliação que os serialistas de meados do século XX faziam 

de Schoenberg, por exemplo.

Se vemos uma perspectiva para a reflexão sobre a composição musical 

erudita hoje no legado de Pousseur e Willy, não é pela adoção de suas solu-

ções pessoais (que ademais já são bastante distintas entre suas obras), mas 

pelo vislumbre de um campo de ação em seu pensamento musical (dentro 

do qual suas obras são exemplos de soluções particulares) que recupere algo 

da força da música erudita como linguagem, a partir da crítica multidire-

cional do estado atual do capitalismo. A partir desse fundamento crítico, 

o campo de ação do compositor é abordado sob o signo da metalinguagem.

O elo perdido

A distinção entre linguagem-objeto, a linguagem sobre a qual se fala, e 

metalinguagem, a linguagem com a qual se trata de uma linguagem-objeto, 

parece ter ganhado força a partir do ensaio The concept of truth in formalized 

languages, de Alfred Tarski (1956 [1935]). Sua migração do campo da lógica 

formal para o estudo da arte tornou-se cada vez mais frequente na segunda 

metade do século XX. 

Roman Jakobson, em seu ensaio “Linguística e poética”, insere a me-

talinguagem como uma das seis funções principais da linguagem, cada 

uma ligada à hierarquia de um dos aspectos básicos do processo linguístico 
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sobre os outros. Segundo sua classificação, a mensagem enviada de um 

remetente a um destinatário precisa de um código comum aos dois para 

ser decodificada, de um contexto (ou referente) para ser compreendida em 

sua especificidade e de um contato (um canal físico) para ser transmitida. 

Na analogia com a linguagem verbal que orienta a proposta de Jakobson, 

a comunicação artística seria caracterizada pela dominância da função 

poética (ênfase sobre a mensagem). Já a função metalinguística (ênfase 

sobre o código) diria respeito à verificação do código para o esclarecimento 

da comunicação ou ao aprendizado da linguagem (Jakobson, 1970, p.122-

8). Mesmo nesse sentido estrito as ideias de Jakobson já podem oferecer 

uma analogia para a música do século XX, quando ele associa o distúrbio 

linguístico da afasia a uma perda de metalinguagem. A negação da relação 

com o passado, com a linguagem musical histórica como linguagem-obje-

to, leva o compositor contemporâneo a uma espécie de afasia (no sentido 

discutido em seu ensaio “Dois aspectos da linguagem e dois tipos de afa-

sia”). “O recurso à metalinguagem é necessário tanto para a aquisição da 

linguagem como para seu funcionamento normal. A carência afásica da 

‘capacidade de denominar’ constitui propriamente uma perda de metalin-

guagem” (ibidem, p.47). A incapacidade de associação e substituição, de 

estabelecimento dos laços de contiguidade próprios da linguagem, leva-

ria à impossibilidade de operar propriamente com o signo musical como 

índice.

Para além do escopo do ensaio de Jakobson, os fenômenos linguísticos 

não se restringem às categorias por ele definidas. No seio da função poética, 

por exemplo, uma série de procedimentos metalinguísticos pode ser levada 

a cabo sem relação direta com o que ele chama de função metalinguísti-

ca. Diversos estudos propuseram aplicações do conceito de metalingua-

gem à criação artística no século XX, como por exemplo Pignatari (1971), 

Campos (1972, 1992) e Chalhub (1986, 1999). Para Willy e Pousseur a 

metalinguagem oferece uma perspectiva concreta de ação, de um traba-

lho consistente na consciência histórica da linguagem e de suas raízes no 

passado para um posicionamento frente a uma crise de comunicação. Mas 

independentemente da efetividade de suas soluções particulares (que nor-

teia este livro), em boa parte dos discursos musicais desde o século XX (a 

invadir o século XXI) impera a heterogeneidade dos materiais com a refe-

rência ao passado. “Paramnésias, paralelismos, paralogismos, paramímias, 
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parafasias. Citações, memórias, comentários, pastichos, paródias, paráfra-

ses. Modos de vislumbrar realidade mais oportuna, que se pode operar do 

lado de dentro do texto” (Oliveira, 1998c, p.32). Willy vê a metalinguagem 

como “certo princípio unificador do conjunto” das diversidades da música 

contemporânea em sua heterogeneidade. 

Em lugar de língua viva, comum ao grupo, metalinguagens (individuali-

zadas), a comentar, a criticar, a refletir sobre aspecto/s de linguagem-objeto 

operante na História. A música do século XX remete-nos, quase sempre, a falas 

de tempos de língua viva.

É porque não há língua comum, e porque os compositores de música eru-

dita, no capitalismo, não suportariam a condenação do silêncio impenitente, 

que se arrojam às metalinguagens. (ibidem, p.31)

Até nos casos extremos de questionamento dos parâmetros organiza-

dores da linguagem, como na obra aberta, nas operações com o acaso e 

na improvisação: “a linguagem se debruça sobre si mesma e alcança-se 

até como processo criativo, quando em tais circunstâncias, o que está em 

jogo é o próprio modo de jogo” (ibidem). A atitude perante a linguagem 

na ausência de sua prática comum dá-se inevitavelmente em acentuado 

distanciamento. Mesmo o trabalho na perspectiva de uma nova lingua-

gem, como na experiência serial, não escapa do signo da metalinguagem. 

Se o simulacro de linguagem engendrado por Schoenberg foi muito acusado 

por sua excessiva dependência, anacrônica, de modelos do passado, uma 

das mais profundas reconsiderações de seu legado e de suas distinções do 

legado de Webern é justamente a de Pousseur, que reencontra na obra de 

ambos a ligação com fundamentos da linguagem, como a direcionalidade, a 

organicidade na estruturação do discurso, sua percepção no tempo, a clara 

diferenciação dos objetos e sua memorização e variação como organizadores 

do tempo e da forma musical. 

A crise de linguagem faz com que a metalinguagem seja a única ação pos-

sível. A ênfase sobre o código no vislumbre de um novo substrato linguís-

tico por Schoenberg já se dava em pura metalinguagem; do mesmo modo, 

por mais questionadas que tenham sido suas tentativas de conciliação orgâ-

nica dos resíduos tonais com a proposta serial (conciliação que muitas vezes 

resultou de extrema efetividade, como na Klavierstück op.33a), elas foram 
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obra de uma ação consciente na permanência de fundamentos da lingua-

gem tais como ele os estudara nas obras do passado.

E porque não há língua é que a linguagem-objeto se faz essencial, necessária 

como signo do real, índice Histórico, resíduos de realidade, palpável, a palpitar 

através da metalinguagem. Como anseio de realidade. Como sonho em busca 

de uma realidade que a própria realidade nega, aliena. (ibidem, p.31-2) 

Distinguem-se, assim, duas dimensões da noção de metalinguagem 

para a música contemporânea. O estado da linguagem musical na crise de 

sua prática social instaura uma situação metalinguística em sentido amplo; 

um momento histórico marcado por uma “nova relação com o passado” e 

sua multiplicidade, como colocara Pousseur (Nattiez, 2005, p.39), como 

fundamento imprescindível de um trabalho que se vê desprovido de sua 

função social. Mais do que nunca, “não é possível falar sem se referir à 

totalidade da cultura que o carrega ou que o precede” (ibidem), indepen-

dentemente da intenção específica ou da consciência crítica do compositor. 

O distanciamento instaurado entre fala individual e fala coletiva em música 

erudita descaracteriza a operação linguística tal como ela havia sido defini-

da em relação à prática histórica. A permanência dessa operação, como a 

reconstrução de um idioma, como o aprendizado e a aquisição de fluência 

em língua morta (analogia que, ademais, dá conta do longo e árduo proces-

so da formação do compositor hoje), só pode ocorrer como metalinguagem.

Para além dessa premência em larga escala de uma situação metalin-

guística, inúmeros compositores desde o início do século XX acusam uma 

ênfase consciente na metalinguagem no processo de criação. Essa convicção 

metalinguística materializa-se no discurso musical por meio de referências 

diretas a materiais, fragmentos de obras, gestos, estilemas – apropriação 

de signos musicais que passam a exercer a função de interíndices. Nesses 

casos, uma reação frente à crise da linguagem parece provocar o movimento 

“de dentro para fora” que Willy comenta na distinção entre os três tipos 

de índices, em Beethoven, proprietário de um cérebro. A ausência de uma 

linguagem comum pende a comunicação musical do protoíndice para o 

interíndice: para que a informação estrutural recupere dados coletivamente 

compartilhados (e ultrapasse o jogo estrutural individual, isolado), busca-

-se o elemento exterior a que o signo pode se reportar no mesmo universo 
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linguístico (e em sua história), inserindo-o no discurso. A ausência mesmo 

desta referencialidade, ou seja, a impossibilidade de associação no seio da 

mesma linguagem musical, levaria à função do extraíndice, à referência 

a qualquer outro substrato da linguagem musical e (chegando ao último 

limite) à percepção do som puro, extramusical.25 A metalinguagem para a 

música atual pode significar a recuperação da operação linguística na músi-

ca erudita com a ênfase sobre o interíndice em lugar do protoíndice.

Na mesa-redonda em Darmstadt em 1963, Pousseur vislumbra a uti-

lização do “passado como vocabulário” como ferramenta mais adequa-

da, como superação das dificuldades encontradas na experiência serial 

anterior. Para Pousseur, ao refletir sobre sua experiência empírica com a 

metalinguagem em Composer (avec) des identités culturelles, a tabula rasa 

da qual partia a música de vanguarda da década de 1950 preocupava-se 

exclusivamente com problemas “superficiais, materiais e elementares, e 

de sua organização em uma poética que se qualificaria talvez de virginal 

ou (mais patologicamente?) de amnésica” (Pousseur, 2009b, p.314). Ele 

lembra uma conversa desta época com Stockhausen (que juntamente com 

Berio ele entende como parceiros nessa visão sobre a composição na década 

de 1960) em que eles vislumbram que sua música, em vez de “propor um 

novo vocabulário”, teria a função de 

abrir e articular um espaço suficientemente vasto em que todas as músicas pre-

sentes no mundo contemporâneo e na consciência coletiva pudessem encontrar 

um lugar, se reencontrar, se confrontar, dialogar, se casar, se cruzar e portanto – 

resistindo a um nivelamento geral e preservando ao contrário suas propriedades 

distintivas – produzir mesmo uma espécie de super ou metalinguagem englo-

bando-as todas (assim como seus múltiplos cruzamentos) e onde elas pudessem 

aparecer como subsistemas comunicantes.26 (ibidem, p.313)

 25 Lembramo-nos aqui novamente da associação de Jakobson da afasia com a perda da meta-

linguagem, ao lado do “balbucio” pré-linguístico de que fala Raymond Court (1971).

 26 “ouvrir et articuler un espace suffisamment vaste pour que toutes les musiques présentes dans 

le monde contemporain et à la conscience collective puissent y trouver place, s’y rencontrer, 

s’y confronter, y dialoguer, s’y marier, se métisser et donc – tout en résistant à un nivellement 

général et préservant au contraire leurs propriétés distinctives – produire tout de même une sorte 

de super- ou métalangage les englobant toutes (ainsi que leurs multiples croisements) et dont elles 

puissent apparaître comme des sous-systèmes communicants.”
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Nesse mesmo texto ele detalha sua visão sobre a operação com a meta-

linguagem (a partir de sua experiência pessoal) dentro das preocupações 

estruturais de um compositor oriundo da experiência serial (ibidem, p.315-

9). Considera em primeiro lugar que a relevância do trabalho metalinguís-

tico se dá a partir do reconhecimento da referência externa – ainda que não 

ocorra a identificação exata da origem, consideramos (de nossa parte) que 

ainda assim tal operação pode ser efetiva, pelo reconhecimento do contraste 

na natureza do material e do reconhecimento de um estilema, de um traço 

de outro sistema de referência, ainda que não da obra precisa para a qual se 

aponta. O que Pousseur enfatiza é a riqueza da possibilidade de operar com 

o grau de recognoscibilidade (reconaissabilité) da referência, variando a apre-

sentação do material de forma a jogar com a percepção de seu significado. 

Outro aspecto enfatizado por Pousseur – diretamente ligado ao anterior – 

é a relevância da variação sobre o material externo evocado como uma 

forma de operar com a semântica musical, ao que ele acrescenta como breve 

exemplo a incorporação da canção Frère Jacques (alterada para o tom menor) 

na Primeira sinfonia de Mahler. Essa noção de operação semântica não é 

detalhada por Pousseur, mas é exatamente na avaliação da metalinguagem 

na obra de Mahler que seu significado pode ser melhor vislumbrado, como 

será comentado adiante.

De qualquer forma, a concepção de um processo de criação em que o 

compositor não operaria apenas sobre a sintaxe, mas teria algum controle 

adicional sobre as resultantes semânticas, faz com que ele chegue à afirma-

ção de que a composição metalinguística não se justificaria plenamente e 

não adquiriria todo seu sentido se não conduzisse a uma “operação discur-

siva” no sentido mais completo da palavra. Nesse contexto ele enfatiza a ne-

cessidade da manutenção da operação sobre a sintaxe, em primeiro plano, 

seja nas “junções” e “suturas” entre as diferentes citações, seja em sua “cos-

tura com o tecido” da obra que as incorpora, e ressalta que o conjunto do 

discurso deve ser regido por um “sistema subjacente suficientemente forte, 

claro e lógico”, que unifique todos os materiais a partir de suas semelhanças 

estruturais, de seus denominadores comuns (ibidem).

O comentário de Pousseur contém uma oposição a uma composição me-

talinguística que não mostrasse a mesma preocupação estrutural e sintática 

da linguagem musical do passado (ou mesmo da experiência com a generali-

zação da série), confundindo-se com o pastiche ou a colagem pura e simples-
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mente. O assentar dos materiais sobre a construção de um eixo sintático, na 

abordagem da composição como uma operação estrutural orgânica, contrasta 

com o peso trazido pelo termo colagem. Em música a ideia de colagem parece 

desviar o peso da organização de um discurso para o choque entre materiais 

brutos, como um apelo a sua heterogeneidade e não a sua incorporação or-

gânica em um conjunto – do ponto de vista da estruturação do discurso, soa 

quase pejorativo. O partido tomado da memória, do diálogo com a tradição e 

da recuperação de uma comunicabilidade nos termos da linguagem musical 

em sua história não se confunde, para Pousseur e Willy, com a repetição do 

passado, com neoclassicismos desavisados ou com pastiches ou colagens que 

não privilegiassem o sentido estrutural com a mesma profundidade que o 

serialismo buscava – o que é bastante claro, para além de seus textos, quando 

se observam suas realizações musicais a partir dessas ideias. 

[...] metalinguagem não deveria confundir-se com linguagem-objeto. Servi-

lismo e falta de imaginação. Distante [...] de trabalhos (preciosos) à la manière 

de, com que Ravel – por exemplo – elabora acuradíssimos exercícios; ou com o 

humor (a melancolia!) com que Satie satiriza em plena metalinguagem do gosto. 

(Oliveira, 1998c, p.32)

No texto evocado, além da referência a Ravel e Satie, Willy coloca Mah-

ler e Stravinsky como casos marcantes na tomada de consciência desse 

estado de coisas: “Desde Mahler, a metalinguagem instala-se em lugar da 

língua. De feição e meneios copiosamente declarados nas diversas ‘ma-

neiras’ de um Stravinsky, até ao emascaramento provocado pela novidade 

da alocução Weberniana, a metalinguagem transborda em lugar de língua 

precisa” (ibidem). Mahler e Stravinsky são de fato marcos, em direções 

opostas, do fundamento metalinguístico da música do século XX, como 

será comentado no item seguinte.

Na estruturação de uma sintaxe com a utilização de interíndices, a re-

cognoscibilidade enfatizada por Pousseur é operada segundo o grau de 

variação e a dimensão (a duração) da referência. No âmbito da integração 

desses materiais em um novo discurso – e portanto das funções que eles 

possam vir a exercer – pode-se vislumbrar um esboço de tipologia dos in-

teríndices no que diz respeito a sua combinação na nova sintaxe (e ao seu 

grau de interferência e participação nesta nova sintaxe), em analogia com a 
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operação sintagmática. Em primeiro lugar distinguir-se-ia a alusão e a cita-

ção (em escala crescente de dimensão), em que se reconhece a integração da 

referência em um discurso independente das evocações fragmentárias. Em 

segundo lugar estariam a colagem, o pot-pourri, em que o discurso consiste 

na montagem das referências, não havendo propriamente material musical 

relevante além das referências externas. Por último, situamos a variação, 

a transcrição, o arranjo, a paráfrase, as peças à la manière de, em que o 

compositor se apropria de uma obra ou gênero por completo, e a referência 

externa rege o planejamento formal (e o recorte temporal, em última instân-

cia). Essas três categorias gerais são plenas de intersecções e superposições 

na imaginação sintática e combinatória do compositor, podendo prestar-se 

apenas como ponto de referência teórico, não possuindo uma aplicação tão 

direta e precisa em música como teriam em outras linguagens. 

Exemplo 1 – Proposta de quadro distintivo das operações metalinguísticas

Uma vez reconhecíveis os objetos de que o compositor se apropriou, 

a decodificação da operação metalinguística passa por diversos níveis de 

interpretação, dos significados mais objetivos aos mais subjetivos. Pode-

mos imaginar outra tríade de categorias levando em conta o referente do 

interíndice – uma tipologia da seleção dos objetos, em analogia à operação 

linguística com o paradigma. Em primeiro lugar estaria a apropriação de 

um fragmento de uma obra específica; em seguida a referência genérica a 

um idioleto de um compositor específico; por último um estilema comum a 

determinada época ou a um gênero específico, um traço claro de um sistema 

de referência. Essas três categorias são bastante genéricas (como as anterio-

res) e se confundem dependendo da especificidade do fragmento (de sua 
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diferenciação, de sua particularidade em meio ao repertório de materiais do 

sistema de referência em que se origina) e também de seu conhecimento ou 

desconhecimento prévio por parte do ouvinte.

Exemplo 2 – Proposta de rede de relações para a decodificação da operação 

metalinguística, levando-se em conta o referente do interíndice. O vértice 

superior, referente aos traços particulares do compositor, é mais específico 

das referências no seio da música erudita

Estendendo as analogias linguísticas, a decodificação da composição 

metalinguística pode sugerir ainda a ênfase sobre duas figuras de lingua-

gem; em primeiro lugar, as relações metonímicas da parte pelo todo. No 

caso de uma citação, sua inserção em um discurso musical aponta para as 

possíveis associações do fragmento citado à frase completa e à obra original 

completa e, em último caso, à obra do compositor em geral (no caso da 

música erudita, especialmente) e ao sistema de referência da época e seu 

universo de significados a ele associados – como parte inseparável de um 

contexto econômico e político específico, da cultura de uma classe social em 

um momento histórico determinado, da superestrutura e da vida espiritual 

(da visão de mundo) de uma época. No caso de referência a um idioleto ou 

estilema, aponta-se para a associação ao conjunto dos gestos de determina-

da época, às funções sintáticas (e estruturais em geral) do estilema evocado 

em seu contexto original, e por fim a gêneros musicais específicos e ao sis-

tema de referência da época, com as mesmas implicações do caso anterior. 

Essa pertinência metonímica da composição metalinguística pode ser 

exemplificada pela peça Vue sur les jardins interdits de Pousseur (comen-

tada detalhadamente no Capítulo 2), em que Pousseur utiliza uma canção 
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a cinco vozes de Samuel Scheidt e evoca diretamente a música luterana 

no início do século XVII, criando uma estrutura harmônica que se afasta 

consideravelmente dela mas mantém uma unidade basilar com a citação. 

Ao mesmo tempo, Pousseur retoma um estilema da época ao acrescentar à 

citação a evocação de um caráter gestual de dança renascentista (sem a ca-

racterização muito clara de um gênero específico de dança) ausente no coral 

original, mas pertinente ao mesmo sistema de referência.

Além disso, a operação do compositor sobre a variação dos elementos 

evocados pode sugerir implicações metafóricas, na substituição por simi-

laridade de significados – quando a manipulação de um objeto o aproxima 

de outro objeto (de origem distinta), e a inserção de ambos em uma nova 

sintaxe ressalta o potencial das associações externas para que aponta cada 

um. Um exemplo dessa sugestão metafórica pode ser visto na peça Água-

-tinta: meu pai cantava, de Willy Corrêa de Oliveira, em que ele aproxima 

gradualmente, mais por um isolamento de motivos comuns às duas citações 

do que por variação motívica propriamente dita, a canção popular norte-

-americana Nature Boy e a Quarta balada de Chopin (como será comentado 

mais detalhadamente no Capítulo 3).

Esboço de percurso

A historiografia da música do século XX ainda se ressente de uma narra-

tiva que ultrapassasse o âmbito dos manifestos e dos discursos dos próprios 

compositores e pudesse calcar-se sobre a percepção do repertório segundo 

as bases de comunicação da linguagem em sua história e, em última instân-

cia, verificasse qual a relação estabelecida com a história em um momento 

de crise da linguagem. Em um estado metalinguístico generalizado da prá-

tica musical, pode-se verificar não obstante se há ou não ênfase consciente 

(por parte do compositor) na metalinguagem no processo de criação. Uma 

série de iniciativas no decorrer do século XX empenharam-se na criação de 

novos “simulacros” de linguagem, na perspectiva da continuidade linear de 

uma suposta evolução autônoma do material musical e dos procedimentos 

composicionais. A tão advogada “ruptura” com o passado na era moderna 

age no nível da eliminação de procedimentos e técnicas particulares e em 

uma tentativa de manutenção (no âmbito individual) da mesma relação 

com a linguagem que se operava coletivamente no passado. 
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Ainda que inseridas na mesma condição metalinguística geral, na 

mesma ausência de uma prática comum, essas iniciativas contrastam com 

a referência consciente a materiais do passado, com seu uso deliberado por 

compositores que operam com uma clara convicção metalinguística. Esse 

poderia ser um traço distintivo mínimo para nortear uma narrativa sobre a 

história da música moderna e contemporânea que levasse em conta a situa-

ção histórica e social da linguagem, para além de suas consequências diretas 

no trabalho específico de alguns compositores. Tanto o trabalho que busca 

sua coerência na sua relação com a linguagem passada quanto aquele que 

busca a tabula rasa ocorrem em pleno distanciamento. Paira sobre ambos a 

sombra da metalinguagem. 

Por um lado, a ênfase sobre o código caracterizaria uma operação meta-

linguística desde o dodecafonismo até boa parte da música (assim chamada) 

de vanguarda desde meados do século passado. Mas para além dessa clas-

sificação, a relação orgânica e radical com o passado (como raiz da criação 

no presente) está fortemente presente em toda a música de Schoenberg e 

mesmo na de Webern. A metalinguagem pode ser vista como a consciência 

(ainda que isolada, particular) da necessidade da manutenção das relações 

dialéticas entre convenção e invenção, entre tradição e criação, entre in-

formação e redundância,27 por exemplo, como os sistemas de referência 

engendrariam, de formas diversas, em cada momento da história da mú-

sica. Se a metalinguagem se coloca como a possibilidade da manutenção 

de uma comunicação musical, de acordo com as definições semióticas que 

discutimos anteriormente, para que uma obra escapasse definitivamente 

dessa categoria teria que negar as bases dessas premissas. Encontramos 

obras no século XX que se situam no limite dessa classificação, seja pela 

distensão temporal exagerada, seja pela indiferenciação generalizada entre 

seus materiais ou pela ênfase sobre um discurso em outro campo linguís-

tico (como o teatral, por exemplo) que atrofie a construção do discurso 

propriamente musical, ou ainda pela tentativa de eliminação das relações 

mnemônicas, da contiguidade indicial, que ocorreria se fosse levada às 

últimas consequências a “amnésia” advogada por Boulez. Mais que forma-

 27 Lembremos aqui da “lei de Zipf”, comentada por exemplo por Décio Pignatari (1971, p.67) 

como “princípio do menor esforço” ou da menor “media provável de trabalho requerido”, e 

também por Willy em suas aulas, como a busca do “máximo de informação com o mínimo 

de material” (Ulbanere, 2005, anexos, p.31, 34, 155).
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doras de um campo de ação “não metalinguístico”, essas obras aparecem 

não só como casos isolados, mas ainda parecem se definir em relação a essa 

tradição linguística, afirmando uma negação localizada de suas premissas, 

o que não deixa de se constituir como metalinguagem. A compreensão de 

uma proposta de negação da tradição que não almeje a constituição de uma 

nova base de comunicação, ou seja, que não se situe independentemente, 

passa necessariamente pelo conhecimento dessa mesma tradição, para que 

tal proposta se situe em relação a ela. 

Casos ainda mais isolados poderiam ser verificados, num levantamento 

que escapa ao escopo deste livro: por exemplo, se a “amnésia” da qual fala 

Boulez realmente se coloca em prática com tal veemência em sua própria 

obra, para além do tom combativo de seus ensaios. Comentando a memória 

do material e da direcionalidade harmônica que caracterizam a conclusão 

da primeira seção de sua peça Sur incises, por exemplo, ele evita a associação 

com qualquer fundamento histórico da linguagem, evocando a reação a essa 

repetição como um “reflexo de Pavlov”, ou seja, uma reação independente 

da consciência linguística (Boulez apud Sommer, 2006). 

Um último obstáculo colocar-se-ia, ainda, à construção de uma narrativa 

histórica que contrastasse a utopia linguística com a crítica metalinguística, a 

saber, a heterogeneidade e a profusão de tendências distintas na produção de 

um mesmo compositor (que já comentamos). Não seria possível, por exem-

plo, reduzir essa distinção a oposições polares como Schoenberg e Stravinsky 

para a primeira metade do século XX, Boulez e Pousseur para a segunda – a 

variedade da obra desses compositores e suas implicações particulares extra-

pola uma interpretação assim simplista, que resultaria superficial. 

Restaria de maneira mais objetiva um levantamento, desde meados 

do século XX, das iniciativas mais claras da operação metalinguística no 

processo de composição, da incorporação consciente de materiais e proce-

dimentos do passado (das mais variadas formas) como referências distan-

ciadas, inseridas em uma nova sintaxe. Pousseur (2009b, p.313) lembra 

a obra de Bernd Alois Zimmermann28 antes dele, a de Frederic Rzewski 

após, e seus companheiros de viagem na década de 1960, Berio e Stockhau-

sen. Pousseur aponta para aquela que seria na sua opinião uma espécie de 

tríade formadora da nova composição metalinguística, como sucessora da 

 28 No mesmo contexto metalinguístico, a obra de Zimmermann (2010), na concepção do com-

positor, não operava com citações, mas com a unidade de um “tempo esférico”.
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experiência serial (incorporando suas conquistas): seu Votre Faust, que 

problematiza as discussões da obra aberta e da indeterminação, além da 

relação com a ópera e o teatro musical; Sinfonia, de Berio, que apontaria 

para uma solução no âmbito de um discurso fechado de longa duração para 

um grande grupo instrumental;  Hymnen, de Stockhausen, no campo da 

música eletroacústica (idem, 1972, p.105). É relevante ainda que Pousseur 

tenha elencado obras que denotam também uma preocupação extramusi-

cal: se Votre Faust discute em seu libreto a situação social do compositor, 

Sinfonia contém uma homenagem ao recém-falecido Martin Luther King 

(que Pousseur também homenagearia em seu Crosses of Crossed Colors), e 

Hymnen faz conviverem em uma mesma sintaxe hinos nacionais das mais 

diversas origens (incluindo a Internacional), com todo o potencial simbó-

lico que eles carregam (além de constituírem referências a um repertório 

externo à música erudita, o que também é significativo para Pousseur).

Ainda em relação à música da segunda metade do século XX, em le-

vantamentos sobre a recuperação de materiais do passado (sob a forma 

das denominações genéricas de citação e colagem), Alain Galliari (1995) 

acrescenta a esses os nomes de Luis de Pablo, Giuseppe Sinopoli, Pierre 

Henry (em La Dixième Symphonie), ao lado de propostas mais irreverentes 

de Georges Aperghis e Mauricio Kagel. J. Peter Burkholder,29 por sua vez, 

inclui George Rochberg, as primeiras composições de Arvo Pärt, Peter 

Maxwell Davies, algumas obras de John Cage, Alfred Schnittke,30 Michael 

Tippett, Hans Werner Henze, Dieter Schnebel, Murray Schafer, Peter 

Schat e Louis Andriessen. Antes de abandonar esse inevitavelmente limi-

tado levantamento, lembramos aqui os nomes de George Crumb, György 

Kurtág e o apontamento ao conjunto da obra de Luciano Berio, como traba-

lhos assentados sobre uma relação sólida com o passado, ainda que não re-

corram diretamente a materiais reconhecíveis em suas obras com a mesma 

frequência que Willy e Pousseur.31 

 29 Em seu verbete “Borrowing”, no New Grove Dictionary of Music and Musicians.

 30 A influência de Pousseur sobre Schnittke no recurso a esse procedimento está registrada em 

sua correspondência, como aponta Schmelz (2011).

 31 Na opinião de David Osmond-Smith (1991, p.54), a “popularidade” do exemplo meta-

linguístico mais conhecido na obra de Berio (o terceiro movimento da Sinfonia) tende a 

distorcer a relação do compositor com a música do passado, uma vez que se tratava de um 

experimento mais ou menos isolado na ampliação de seu vocabulário harmônico – o que não 

deixa de apontar para o estabelecimento de uma relação concreta com diversos procedimen-

tos harmônicos na história da música.
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Para Pousseur (1975, p.19), a metalinguagem na obra de Berio mostra 

uma ênfase na formação de novos objetos, na “sonoridade”, em contraste 

com a busca do próprio Pousseur da unidade estrutural e da operação se-

mântica em uma nova proposta discursiva. Nesse sentido é que a metalin-

guagem na obra de Berio é permeada de um lirismo melódico (que sugere 

a relação com a tradição vocal italiana) e de um recurso frequente à música 

folclórica (e popular em geral) – uma breve comparação entre as propostas 

desses dois compositores é proposta no Capítulo 2. 

A multiplicidade da produção musical na ausência de uma linguagem 

comum dificulta um levantamento preciso dessas iniciativas. Um tal levan-

tamento genérico perde até muito de seu sentido, limitando-se a uma cole-

ção de experiências individuais – além do fato de que os levantamentos que 

comentamos dizem respeito apenas a alguns compositores que utilizaram 

materiais do passado de forma reconhecível, enquanto a gama das opera-

ções metalinguísticas se estende além dessa prática específica. Assim, um 

panorama histórico mais concreto da metalinguagem na música erudita do 

século XX teria que levar em conta, de maneira ampla, seus prolegômenos: 

de um lado, as ocorrências metalinguísticas no seio da operação com a lin-

guagem em toda a história da música (em que esse procedimento faz corpo 

com diversas formas de intertextualidade), e de outro, os sinais que podem 

ser encontrados, ainda no século XIX, por exemplo, como apontamentos 

para a situação metalinguística futura.32

Um exemplo de sinal dessa ordem pode ser visto, excepcionalmente, 

em uma obra de Brahms. Compositor que ainda opera diretamente no 

seio da linguagem tonal, sua defesa da permanência dessa tradição – no 

contexto em que ele vê a torrente da música de sua época desaguar num 

pântano (MacDonald, 1993, p.356) – leva-o a casos extremos, que contra-

ditoriamente antecipam uma operação metalinguística direta. O terceiro 

movimento de sua Sonata para violoncelo n.1 op.38 é construído em re-

ferência à fuga, em profunda reverência ao modelo de Bach (revelado por 

Mendelssohn poucas décadas antes). A utilização desse modelo por si só 

 32 Algumas iniciativas incipientes nesse sentido encontram-se nas contribuições de J. Peter 

Burkholder para o Grove Dictionary of Music and Musicians (nos verbetes “Borrowing”, 

“Collage”, “Quotation”, “Allusion”, “Modelling”, “Intertextuality”), nos artigos de Zofia 

Lissa (1973, 1976) e no trabalho de Françoise Escal (1984), que inclui uma apreciação sobre 

uma obra de Pousseur.
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não situaria essa obra como distinta da operação corrente com a linguagem 

no século XIX – o que chama a atenção, nesse caso, é a relativa ausência de 

materiais originais. Quase à maneira de Mahler, Brahms monta uma forma 

sonata plena de fugati com materiais preexistentes – e diga-se, materiais 

relevantes na fundamentação da tradição por cuja permanência ele advoga. 

O primeiro tema desse movimento – do qual é derivado ainda o segundo 

tema – é uma variação bastante próxima sobre o tema de uma fuga de 

Bach.

Exemplo 3 – Início do Contrapunctus XVI (“inversus a 3”) de A arte da fuga 

de Bach

Exemplo 4 – Início do terceiro movimento da Sonata para violoncelo e piano 

op.38 de Brahms
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No desenvolvimento, as variações harmônicas partem de uma apresen-

tação do primeiro tema invertido e em stretto – superposto a uma imitação 

nona menor acima. Submetido a essas transformações, ele passa a soar 

como uma variação não mais de Bach, mas de Beethoven. Como se Brahms 

demonstrasse uma identidade profunda no seio da tradição: uma espécie de 

filiação genética, em sua obra, a uma linhagem que incluísse o último Bach 

e o jovem Beethoven como fundamentos do tonalismo na música germânica 

da segunda metade do século XVIII. Ao trabalhar de forma assim direta 

com essas fontes, Brahms acaba utilizando o sistema tonal apenas como 

veículo de acomodação dessa justaposição, que ganha a força de um ideo-

grama (no sentido em que discutiremos a música de Mahler, em seguida).

Exemplo 5 – Compassos 91 a 94 do terceiro movimento da mesma Sonata de 

Brahms, aparição da inversão do tema principal em stretto (e em oitavas), com 

imitação nona acima (no início do desenvolvimento, em que esse material 

ocorrerá ainda sobre outras regiões harmônicas)

Exemplo 6 – Primeiro movimento da Sonata para piano op.2 n.3 de Bee-

thoven (compassos 115-20): surgimento de um episódio em meio ao de-

senvolvimento, em que ocorre o mesmo motivo em oitavas, com imitação à 

distância de nona
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Iluminações

O apontamento futuro que observamos no exemplo de Brahms, se bem 

que ainda em meio à operação com a linguagem, só viria a ser uma prática 

generalizada da operação metalinguística direta a partir da obra de Mah-

ler – compositor que se situa no limiar entre o rastro da linguagem tonal e 

o recurso crítico, distanciado, a essa tradição. Se podemos perceber casos 

mais próximos desse limiar antes dele, como Liszt,33 e operações meta-

linguísticas ainda mais claras e diretas na geração seguinte a ele, como em 

Charles Ives e Maurice Ravel, o caso de Mahler parece representativo de 

uma encruzilhada, de um ponto sem retorno. 

No que diz respeito à contextualização do conjunto da obra dos compo-

sitores sobre os quais se fundamenta este livro, duas experiências extensas 

(e diametralmente distintas, em certo sentido) com a metalinguagem ser-

vem de eixos para a compreensão de suas implicações. No distanciamento 

crítico assumido por Willy (em geração posterior a Pousseur) com relação 

à experiência serial e à música de vanguarda das décadas de 1950 e 60 de 

modo geral, é significativo que seu trabalho sobre a metalinguagem, ainda 

que influenciado num primeiro momento por Pousseur, seja calcado na 

reflexão sobre a obra de Mahler – no que ela se liga mais fortemente à rea-

valiação (e às possibilidades de ressignificação) dos mais variados materiais 

musicais, de todas as origens. Pousseur, por sua vez, permanece de tal 

forma ligado à ideia-força serial, da qual ele foi efetivamente um dos maio-

res fundadores no século XX (e a partir da qual ele advoga uma expansão 

e uma efetiva generalização de procedimentos, em sentido amplo), que seu 

trabalho com a metalinguagem se baseia sobre a experiência mais imedia-

tamente próxima, na música de seu tempo, com Stravinsky – compositor 

cuja trajetória metalinguística abarca, entre os materiais encontrados, tam-

bém a obra de Webern (como se já fizesse parte do passado), no que ela se 

 33 A generosidade e o virtuosismo de Liszt (virtuosismo que não se reduzia à sua capacidade 

pianística mas se estendia ao seu domínio da linguagem como criador) tornam-no um prota-

gonista dos mais fundamentais em uma apreciação histórica da metalinguagem como ela era 

empreendida ainda na operação com a linguagem comum. Em uma apropriação de matérias-

-primas que abrange do passado remoto até seus contemporâneos – e os experimentos har-

mônicos mais inauditos – toma como profissão de fé a atitude que apontamos no exemplo de 

Brahms (em meio a cuja obra ela surge, de tão inusitada, mais como um sinal indelével de seu 

tempo).
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torna particularmente significativa para Pousseur. Deste modo é possível 

situar, brevemente, quatro casos-chave ao longo do século XX, em gerações 

fortemente distintas, passando por Mahler, Stravinsky, Pousseur e Willy – 

especialmente no que os dois primeiros iluminaram o trabalho de Willy e 

Pousseur, respectivamente.

Mahler

Os recursos utilizados por Mahler poderiam sugerir em sua obra um 

simples desdobramento do século XIX, na incompreensão da relação parti-

cular que ele estabelece com o passado – relação em que consiste a essência 

de sua proposta. Boucourechliev (1993, p.88-92), por exemplo, apenas 

vê uma força de expressão na obra de Mahler enquanto representativa do 

“crepúsculo e da crise – crise da poética, crise do conhecimento humano”, 

uma última tentativa de afirmação “de uma tonalidade em vias de perder 

suas forças”. De fato, Mahler trabalha com a forte influência do universo 

harmônico de Wagner e Liszt. E recorre insistentemente ao Lied e à grande 

forma sinfônica, esta última na herança de Bruckner – o mesmo Bruckner 

cuja iluminação de situar em lugar do desenvolvimento tonal uma operação 

de “amplificação de massa e volume” (sobre a repetição transposta dos 

objetos apresentados, eliminando a ênfase sobre a variação motívica) é vista 

como pobre e “fastidiosa” por Boucourechliev (ibidem). 

Mas se há uma força na obra de Mahler como um dos prolegômenos 

da música de todo o século XX (reconhecida não apenas por compositores 

como Willy, Pousseur e Berio mas por boa parte dos estudos sobre sua 

obra), essa força reside na nova relação que ele empreende com a música 

do passado, com a referência externa ao discurso. Se são muito nítidas as 

referências à música popular e às marchas militares em suas sinfonias, por 

exemplo, uma escuta mais atenta começa a desvelar a reflexão histórica 

que ele empreende na relação do scherzo com a música popular na história 

da música sinfônica. Essa reflexão materializa-se em suas sinfonias na ma-

nipulação das referências precisas seja ao minueto do século XVIII, seja à 

valsa do século XIX, seja ao Ländler germânico. Essa perspectiva de escuta 

abre-se quando se conectam na memória do ouvinte cada um dos materiais 

que engendram o arcabouço formal (reminiscente do tonalismo, como 

ferramenta organizadora) com o repertório sinfônico dos séculos XVIII e 
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XIX. No primeiro movimento da Quarta sinfonia todo o universo gestual 

e harmônico de meados do século XVIII serve de material básico para a 

composição; mais frequentemente, até, ele opera com citações diretas, re-

conhecíveis. Dialogam com funções temáticas referências as mais diversas, 

em um mesmo discurso: o Adagio do Quarteto op.135 de Beethoven e tre-

chos do Parsifal de Wagner, no último movimento da Terceira sinfonia (cf. 

McGrath, 1974); a abertura Manfred de Schumann e trechos do Concerto 

para piano n.1 de Liszt, no primeiro movimento da Sexta sinfonia (conexão 

que consiste em um dos eixos do Adagio para orquestra de Willy, como co-

mentaremos no Capítulo 3); motivos melódicos da Sinfonia Dante de Liszt 

e novamente do Parsifal de Wagner, no último movimento da Primeira sin-

fonia. Alguns estudos apontam a permanência da relação da obra de Mahler 

com citações de Schubert (Whaples, 1984) e Brahms (McGuinness, 1977), 

além dos levantamentos detalhados de Constantin Floros (2000) e Henri-

-Louis de La Grange (1984).

Em seus Cadernos, em uma avaliação da importância de Mahler para 

sua própria produção, Willy vê o trabalho com a força dos significados 

veiculados em cada objeto musical de que ele se apropria: “uns pesados 

de cargas que trazem da História da Música, e outros pejados de usos do 

povo, produzidos por eles mesmos. Os materiais musicais não são avalia-

dos segundo conceitos de valores estéticos, são buscados porque repassa-

dos de sentidos que o uso sagrou” (Oliveira, 1998a, p.19). Na preservação 

e no reconhecimento de seus significados originais, abre-se a possibilidade 

de uma montagem, de uma combinação desses sentidos sagrados pelo 

uso, no vislumbre de uma operação semântica com a linguagem musical. 

Mahler aparece como um “agenciador e bricoleur destes materiais”, que se 

propõe a “concatená-los com propósitos polissêmicos. [...] a contiguidade 

entre objetos musicais, na maioria das situações, tão distintos, reclama (a 

partir dos contextos orientados por Mahler) ressignificações in extremis”. 

E vislumbra as consequências de uma montagem que não provoque a 

relação de contiguidade apenas pela justaposição dos objetos no tempo: 

“a sobreposição de objetos musicais significativos se mostra como uma 

espécie de ideograma chinês; e neste ponto preciso, uma curva envolve as 

relações que se estabelecem através das justaposições e das sobreposições: 

polifonia de polifonias. Simultaneamente, polifonias semânticas e sintáti-

cas” (ibidem, p.19).
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No contexto da redação de seu ensaio “Por uma semiótica musical”, pu-

blicado em Beethoven, proprietário de um cérebro (idem, 1979a), Willy redi-

gira também um breve ensaio sobre Mahler, Pluralidade de leituras (idem, 

1976). Nesse ensaio fica clara uma proposta de análise de sua obra que leve 

em conta uma definição mais precisa do que Willy e Pousseur entendem 

como uma “proposta semântica” na composição metalinguística. Em uma 

linguagem em que a semântica se assenta sobre a sintaxe, a única maneira 

de emular uma operação semântica, uma “operação discursiva em seu sen-

tido mais completo” como vislumbra Pousseur, é na combinação metalin-

guística de materiais que já carreguem consigo uma carga de informação 

no nível sintático. A composição com o interíndice pode ser caracterizada 

pela seleção de elementos (em analogia ao eixo paradigmático) que por si 

só já apontem para uma sintaxe prévia, e por isso impliquem resultantes 

semânticas (musicais) antes da operação combinatória. A operação com o 

eixo sintagmático, assim, não apenas engendra as resultantes semânticas 

pelo assentar dos materiais em uma nova sintaxe: gera novos conteúdos 

semânticos a partir da combinação de objetos musicais identificáveis, car-

regados de significado pela força do uso que deles se fez em sua história. 

Nesse sentido pode-se falar de sua leitura em analogia com a leitura de uma 

“mensagem verbal”.

Cada obra de Mahler é uma tessitura de SINTAGMA de sintagmas: sintag-

mas que se redefiniram pelo uso, atingindo o estado paradigmático. Importa, na 

utilização que faz Mahler destes sintagmas-paradigmas, que são tratados como 

se fossem motivos ampliados. E analisados como motivos ampliados – sem que 

se descodifiquem semânticas particularizantes – resulta em algo parecido com 

uma ampliação de articulações de estruturas de motivos e de frases. (Se insisto 

nas “ampliações”, insisto porque verifico neste particular, uma direção para a 

compreensibilidade das durações das obras de Mahler). (ibidem)

Willy enfatiza mais uma vez a força das sobreposições das referências 

como uma espécie de ideograma musical – ideia-força que já tivemos opor-

tunidade de comentar (cf. De Bonis, 2010a, p.75-8) e à qual retornaremos 

no Capítulo 3, tal sua permanência na obra de Willy. “Esse repertório – um 

conjunto restrito de signos – se transforma, manipulado por Mahler (por 

meio de justaposições e sobreposições) em frases e ideogramas prenhes 
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de renovadas significações. Significações e renovadas significações são 

as constantes do discurso mahleriano” (Oliveira, 1976). A referência ao 

ideograma reflete a marca da influência dos poetas concretos, que recu-

peram os estudos de Ernst Fenollosa – por meio de Ezra Pound – sobre a 

possibilidade de utilizar a influência da escrita chinesa na criação poética 

nas línguas ocidentais.34 A associação dessa proposta à manipulação das 

citações e referências externas na música de Mahler aponta para a consti-

tuição de um novo signo, uma espécie de “índice ao quadrado”: um objeto 

que encerra em sua textura interna, simultaneamente, dois ou mais objetos 

reconhecíveis com implicações semânticas próprias. Sua fusão em um novo 

objeto engendraria uma terceira resultante semântica, na conjunção unitá-

ria de dois interíndices – “componentes de um mesmo complexo em que as 

contradições se resolvem em uma NOVA SINTAXE que só os criadores do fu-

turo viriam conscientemente estabelecer as regras do jogo: metalinguagem 

e linguagem-objeto” (ibidem).

É de Willy ainda a sugestão de uma distinção fundamental entre Mahler 

e Stravinsky como dois pilares da composição metalinguística no século 

XX: se na obra de Mahler a ênfase é no trabalho com o significado, Stra-

vinsky se dedicaria a uma operação no plano do significante.35 Mahler 

conserva muito dos significados originais no perfil dos materiais de que 

se apropria e joga com novas resultantes semânticas na operação desses 

materiais em uma nova sintaxe. Stravinsky, muito mais distante que Mah-

ler das referências do passado, não efetua de fato uma reaproximação, mas 

uma recuperação do material, uma recirculação dos estilemas. Dilui, em seu 

tratamento, os significados implicados por eles – aproxima-se da paródia 

de uma forma rara de se encontrar em Mahler. Mesmo os materiais mais 

banais e musicalmente pobres ganham em Mahler um significado reno-

vado, são frequentemente imbuídos de uma dimensão trágica acentuada, 

longe da referência irreverente. Stravinsky enfatiza o reconhecimento des-

ses materiais como significantes de outros sistemas de referência, atrofiados 

em suas implicações semânticas originais pela interferência do compositor, 

por distorções localizadas, em uma sintaxe que mantém os contornos de 

 34 Vejam-se os trabalhos Ideograma, organizado por Haroldo de Campos (1977) e “Poema, 

ideograma” de Augusto de Campos (Campos, A. et al., 1991, p.181-6).

 35 Vejam-se os registros de suas aulas em Ulbanere (2005, anexos, p.76-9 e 214-9).
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suas fontes. Essa distinção entre a metalinguagem na obra de Mahler e Stra-

vinsky pode ser associada ainda à distinção que sugerimos anteriormente 

entre as tendências metafórica e metonímica, respectivamente.

Stravinsky

O terreno virgem proposto pela música de Stravinsky, em que se opera 

com a referência concreta e reconhecível aos sistemas musicais do passado 

(esvaziando-a de sua semântica particular), foi determinante para a trajetó-

ria de Pousseur – uma metalinguagem em que a operação sobre os estilemas 

revela o quanto eles rescendem ao sistema de referência em que surgiram. 

Já comentamos a ênfase combativa com que Pousseur (2009b, p.93)  en-

frenta a visão de Boulez sobre a obra de Stravinsky em seu ensaio Stravinsky 

selon Webern selon Stravinsky (de 1971), em que ele analisa a harmonia e a 

estruturação das alturas no ballet Agon, “obra-dobradiça na qual Stravinsky 

toma e dá a medida, tanto de seu passado quanto de seu futuro”– ensaio 

extenso, de uma análise detalhada, que cabe resumir aqui em seus aspectos 

mais reveladores. 

Pousseur mostra a identidade profunda existente entre os materiais in-

tervalares do Agon e das últimas obras de Webern (como por exemplo entre 

o Pas-de-deux da peça de Stravinsky e a série das Variações para orquestra 

op.30 de Webern), assim como a utilização sistemática pelos dois com-

positores dos acordes perfeitos maiores-menores como “caracterizadores e 

diferenciadores harmônicos”, articuladores de discursos “em maior escala” 

(ibidem, p.98). Esses acordes, imbricados em diferentes transposições, for-

mam no decorrer do Agon unidades que remetem a outras sistematizações 

harmônicas, como por exemplo o “modo II” de Messiaen e a escala que 

Pousseur chama de “modo de Liszt” (frequente na Sinfonia Fausto daquele 

compositor), estranhando sua ausência entre os “modos de transposição 

limitada” elencados por Messiaen (cf. Messiaen, 1944 apud ibidem, p.106). 

Na fanfarra final dos Four duos, Pousseur observa que os mesmos acordes 

antes utilizados em referência ao universo serial e weberniano ressurgem 

com a função de distribuir a força das polaridades “clássicas” criando espaços 

harmonicamente direcionais mas sem uma única direção referencial, man-

tendo a harmonia em “estado de vigília extrema constante”, procedimento 

harmônico que, de resto, Pousseur já observara na obra de Webern em textos 
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anteriores.36 Pousseur (2009b, p.119-20) vê no Agon uma extensa arquitetu-

ra na unidade dos agregados verticais, “arcobotantes” a sustentar a expansão 

e a irradiação de uma “verdadeira árvore sonora”. 

Tratando em seguida do início do balé (pela primeira vez, já que Pous-

seur optara por iniciar seu ensaio pelos trechos do Agon que dialogam 

diretamente com a influência de Webern), Pousseur vê ao mesmo tempo, 

no Double pas-de-quatre, tanto a formação de uma “polifonia polimodal 

quanto o surgimento de uma figura nas flautas que, se a princípio tem sua 

origem em fragmentos do ciclo de quintas e de acordes maiores-menores, 

mostra em última análise uma relação com a figura weberniana inicial”. 

Manipulada pelo procedimento dos “ciclos” que Pousseur havia exposto 

no ensaio L’Apothéose de Rameau, essa figura seria um dos polos da passa-

gem “de um universo cromático a um diatônico” (ibidem, p.128).

Essa variedade de materiais e estilemas de que Stravinsky se apropria ul-

trapassam a pertinência puramente harmônica: Pousseur aponta para uma 

“dialética muito ramificada” entre a harmonia e os “modos de articulação 

(compreendendo elementos rítmicos, melódicos, temáticos etc., e compon-

do toda uma escala de graus de ‘paródia’ estilística, graus que interferem 

por sua vez na escala histórica dos estilos aos quais se referem)” (ibidem, 

p.132). Pousseur demonstra nesse ensaio sua proposta na mesa-redonda 

de 1963, em Darmstadt, de que Stravinsky (no Agon) comporia serialmente 

com momentos da história: considera que ele “acrescenta ao sistema ‘gené-

tico’ weberniano novos e importantíssimos eixos de variação, com os quais 

toda sua experiência anterior, e particularmente sua exploração (crítica, in-

ventiva) de múltiplas músicas preexistentes haviam-no familiarizado” (ibi-

dem, p.129). Ele incorpora na imagem prospectiva que tece de Stravinsky 

toda sua obra conhecida como “neoclássica” como etapa formadora para a 

grande síntese que ele opera e demonstra no Agon – a unidade estrutural 

possibilitada pela experiência serial seria o passo final, a organização do 

discurso metalinguístico em um nível superior. O planejamento estrutural 

completo do Agon constitui para Pousseur uma 

forma serial do mais alto nível, como uma generalização particularmente eficaz 

do princípio distributivo articulando os níveis mais baixos. [...] Isso talvez se 

 36 Como “Le chromatisme organique d’Anton Webern” (Pousseur, 2004, p.15-28) e “De 

Schoenberg à Webern: une mutation” (ibidem, p.29-60).
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exprima o mais evidentemente por uma variação de cores estilísticas, da qual se vê 

bem que ela está bem longe de uma simples colagem, já que repousa sobre um 

metabolismo extraordinariamente ativo, sobre a circulação onipresente de ele-

mentos moleculares comuns a todas as organizações especializadas e suscetível, 

para produzi-las, de combinar-se de múltiplas maneiras (o que os tornará evi-

dentemente capazes de comunicar e cooperar em um nível mais alto).37 (ibidem, 

p.136)

Essa citação mais extensa mostra como Pousseur defende no Agon a 

sua própria obra, pelo quanto ele a vê representada, premonitoriamente, 

na obra de Stravinsky – de forma bastante análoga ao comentário de Willy 

sobre Mahler, aliás. Cabe notar ainda que o vislumbre de Pousseur de que 

as múltiplas maneiras de combinar os “elementos moleculares comuns” 

com as “organizações especializadas” (ou seja, traços linguísticos pertinen-

tes a sistemas de referência do passado) os tornarão aptos a “comunicar e 

cooperar em um nível mais alto” corresponde de maneira bastante similar 

ao “sintagma de sintagmas” e seu potencial de operações semânticas que 

Willy vê em Mahler. A diferença mais acentuada entre essas duas aborda-

gens é que Willy enfatiza em Mahler a força dos significados particulares 

de cada material em referências gestuais mais precisas, enquanto Pousseur 

ressalta em Stravinsky a possibilidade de uma nova sistematização do dis-

curso a partir da montagem das referências a sistemas e gêneros do passado 

(e não a obras, fragmentos e gestos particulares extraídos do repertório). De 

um lado o peso da memória da história das obras, do outro a evocação do 

significado histórico dos estilemas.

É relevante que para Pousseur a referência fundamental para a metalin-

guagem seja Stravinsky, como um compositor que lida com as referências ao 

passado em distanciamento acentuado, na perspectiva do estabelecimento 

de uma nova linguagem, e até como um compositor que chega em um úl-

timo momento à experiência serial. A herança serial e o legado de Webern, 

 37 “forme sérielle au plus haut niveau, comme une généralisation particulièrement efficace du 

principe distributif articulant les niveaux les plus bas. [...] Cela s’exprime peut-être le plus évi-

demment par une variation de couleurs stylistiques, dont on voit bien qu’elle est très loin d’un 

simple collage, puisqu’elle repose sur un métabolisme extraordinairement actif, sua la circulation 

omniprésente d’éléments moléculaires communs à toutes les organisations spécialisées et suscep-

tible, pour produire celles-ci, de se combiner de multiples façons (de que les rendra évidemment 

capables de communiquer et coopérer à plus haut niveau).”
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imperativos para Pousseur (e para boa parte de sua geração), aproximam-

-no por toda sua trajetória de um ideal linguístico futuro, do vislumbre da 

possibilidade de uma nova sistematização comum da linguagem. Pousseur 

encontra em Stravinsky um elo para um esboço (muito particular) de inter-

pretação da música do século XX segundo o materialismo histórico, como 

se uma avaliação adequada de algumas peças-chave da produção musical 

de seu tempo mostrasse uma evolução linear, um acúmulo de transforma-

ções quantitativas (do atonalismo livre à Escola de Viena, a Webern, e a 

Stravinsky) que possibilitariam uma mudança qualitativa de relevo, com a 

metalinguagem, a partir da década de 1960. 

Ao mesmo tempo, a fundamentação do trabalho de Willy sobre Mahler 

mostra a valorização de uma obra que expõe a força de significação (e res-

significação) do passado em uma nova sintaxe, mas cuja ênfase não é sobre 

o engendrar de um novo sistema e sim sobre a semântica dos materiais. 

A obra de Willy é uma mostra da efetividade da proposta de Mahler para 

além de seu contexto original, como uma forma de substituir a utopia de 

uma nova sistematização da linguagem por um ideal de comunicabilidade 

em experiências particulares. Se ainda há nessa proposta uma forte perma-

nência do pensamento serial como ferramenta (e nesse sentido a obra de 

Mahler coloca-se paralelamente como mais um recurso), não há nela um 

ideal de linearidade na expansão ou na continuidade da experiência serial, 

mas antes uma busca de soluções para a criação a partir de uma avaliação do 

estado crítico da linguagem.38

Os diálogos propostos com a obra de Stravinsky, por Pousseur, e com 

a obra de Mahler, por Willy, serviram de ponto de partida para duas tra-

jetórias criativas paralelas, independentes, ambas sob o signo da metalin-

guagem – tendência para a qual a influência de Pousseur sobre Willy foi 

determinante. É na abordagem panorâmica dessas duas trajetórias, com a 

escolha de algumas obras-chave para análises mais detalhadas, que se de-

 38 Observe-se que, se fundamentamos a reflexão sobre a premência da metalinguagem em um 

momento de crise da linguagem e da prática comum nos textos tardios de Willy Corrêa de 

Oliveira, já em uma entrevista de 1978 ele afirmava que vivemos num “momento metalin-

guístico, por causa da falta de uma linguagem objeto que só virá com a transformação do 

homem” (referindo-se à possibilidade de uma nova época histórica, menos iníqua, engen-

drar uma nova situação linguística comum e universalizante, que permitisse a operação 

direta no nível da linguagem-objeto). Nesse sentido ele vislumbrava a composição de seu 

tempo como fruto de “uma consciência da linguagem mais do que a criação de uma lingua-

gem” (Oliveira, 1978a).
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senvolve este livro, dedicando-se separadamente a Pousseur (no Capítulo 2) 

e Willy (no Capítulo 3). 

Em momento de crise de linguagem, de sua prática social, e também das 

soluções associadas à música de vanguarda de meados do século XX (e de 

um questionamento cada vez mais generalizado de suas premissas básicas), 

a produção de Willy e Pousseur oferece dois exemplos dos mais profundos, 

abrangentes, modelares e prospectivos para a criação musical. Em meio à ri-

queza e à diversidade de suas trajetórias, vemos uma abertura de horizontes 

no processo de criação, no que diz respeito à profundidade de significados 

implicada nas operações discursivas e à infinita variedade de materiais que 

passam a ser incorporados organicamente na construção estrutural. O amplo 

alcance de suas reflexões, ao lado da análise de suas obras, fornece preciosas 

ferramentas (ao lado de diversos exemplos de suas aplicações possíveis) com 

as quais as ideias-força de sua produção se mostram úteis para além de suas 

soluções particulares. Na permanência engravescente de tempos sombrios, 

de um terreno infértil e hostil para a vida social e para uma comunicação 

musical efetiva, essas ideias-força não são apenas um exemplo de profundo 

comprometimento entre a reflexão e o empirismo, entre teoria e criação 

artística; são um verdadeiro guia para a ação, um farol na busca de um cami-

nho que recuse o niilismo, que supere a sua redução a um solipsismo.

Apêndice ideogrâmico

À guisa de conclusão desta reflexão primeira, propomos a justaposi-

ção de três fragmentos, para que dialoguem entre si e para que com eles 

dialoguemos.

“[...] somente a aceitação e a resistência dessa solidão extrema, desse aparente 

solipsismo, poderiam quebrar o círculo infernal em que se debatia, fratricida, 

a música moderna”, diria Pousseur (2004, p.265) na sua avaliação do legado de 

Webern.39 

 39 “[...] seules l’acceptation et l’endurance de cette solitude extrême, de cet apparent solipsisme, 

pouvaient briser le cercle infernal où se débattait, fratricide, la musique moderne”. Necessidade 

de isolamento em um primeiro momento, no engendrar de soluções práticas, estruturais; 

Pousseur passaria boa parte das décadas seguintes combatendo a tendência do legado de 

Webern de restringir-se a uma generalização do solipsismo. 
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Só quando o homem se reorganizar socialmente, de modo a sublimar o ego 

até à abrangência dos outros, vivendo, pois, uma nova dimensão ideológica, só 

então uma arte NOVA será possível. [...] Até que uma sociedade nova, SOLIDÁRIA, 

possibilite o surgimento de uma arte nova, socialmente necessária, a partir do 

aprofundamento espiritual que a energia transformadora (coletiva) propicie; 

até lá, aqueles que não tenham percebido isto, estão desde já, condenados aos 

desregramentos do solipsismo mais cruel. (Oliveira, 1998c, p.46)

Solipsismo (solipso + -ismo) s. m. Vida ou hábitos de solipso ou de indivíduo 

solitário.

Solipso (latim solus, -a, -um, sozinho + latim ipse, -a, -um, o próprio) adj. 

s. m. 1. Que ou quem vive só para si. = egoísta. 2. Que ou quem gosta de viver 

sozinho. = celibatário, solteirão. 3. Que ou quem é dado a prazeres solitários. 4. 

Que ou quem se masturba. = masturbador, onanista. (Dicionário Priberam da 

Língua Portuguesa)
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