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A elaboração de uma crítica musical deve ser tomada com relativa 

cautela, uma vez que os aspectos escolhidos pelo crítico podem revelar mais 

sobre os valores de quem a analisa do que da própria música, obscurecida (ou 

silenciada) dentro da retórica crítica. Esse trabalho procurará traçar algumas 

bases da crítica musical, partindo do princípio da crítica da arte como, por um 

lado, historicamente situada, mas, por outro, propulsora de uma dialética que 

proporcione ao ouvinte a perplexidade de uma escuta que o leve à reflexão. 

Partiremos do princípio de que uma análise, por um lado, não 

necessariamente precisa ater-se invariavelmente à música, pois o crítico ajuda na 

construção da obra ao propor elucidá-la. O crítico, nesse sentido, também tem 

sua performance e o crítico de música não precisa ser um perito, um esmiuçador 

dos detalhes técnicos. Por outro lado, aspectos musicais podem se tornar 

acessíveis ao grande público, se bem orientados em uma narrativa que tenha 

esse propósito. Essa não é apenas uma mudança do ponto de vista técnico da 

historiografia. Ela é uma mudança estética, já que há uma proposta de ser quase 

musical ao se falar de música.  

O cenário da crítica musical ganhou, no decorrer do século XX, muitos 

novos atores. Até meados do século XIX, explanações acerca da música eram 

muito restritas às considerações sobre dos músicos e críticos musicais em 

revistas que procuravam elucidar para o público leitor as características dos 

programas musicais, geralmente limitados às apresentações das grandes 

orquestras e/ou performances de música de câmara. Traços biográficos também 

tinham destaque na medida em que complementavam as obras musicais. 

Com a estruturação das ciências humanas, entretanto, a crítica musical 

ganhou especializações dentro de outras áreas de saber. Estas passaram a 

reivindicar atenção contribuindo para um alargamento do espaço argumentativo 

acerca da música. Pioneiro nesse sentido, Max Weber (1995 [1902]) explicita em 
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brilhante argumentação que o sistema musical ocidental, harmonicamente 

orientado, dentro de uma organização tonal, é fruto da racionalização – marca da 

civilização ocidental não só sobre a música, mas também sobre a religião e a 

economia. Weber mostrava, pela primeira vez, que era possível pensar a música 

a partir de aspectos não propriamente musicais, mas compreendê-la utilizando 

conceitos das ciências humanas e sociais. Além disso, mostrava que os 

parâmetros musicais são extremamente permeados por valores morais. 

De forma análoga, ainda dentro do debate moral, poderíamos pensar 

que o sistema dodecafônico estruturado por Schoenberg. Marcado pela 

distribuição circular entre as doze notas, construindo as frases musicais a partir 

de séries dodecafonais, e não mais em sequências de acordes pré-estabelecidos, 

o compositor instituiu uma igualdade de importância entre elas (ao contrário do 

sistema tonal, onde há uma hierarquia entre as notas) não pode ser 

compreendido se separado da vida do compositor. Danielle Cohen-Levinas 

(2011), filósofa e musicóloga, nos explica que a turbulenta trajetória artística e 

pessoal de Shoenberg (sendo perseguido pelo regime nazista, precisando 

converter-se ao cristianismo e depois optando por reconverter-se ao judaísmo), 

acabou por conduzi-lo a uma reflexão profunda sobre a moralidade e sobre a 

infinitude divina. De acordo com Cohen-Levinas 

[...] dissolver a soberania da altura e do ritmo levava a 

pensar uma forma de impensável musical; levar a ideia 

musical a um território no qual os sons não são 

determinados por seu encadeamento, mas por sua 

qualidade de timbre e pela impossibilidade de voltar ao 

mesmo, a saber, de encontrar uma plenitude de resolução 

tal como ela se definia na música tonal. No fundo 

Schoenberg procurava elaborar uma sintaxe em que ideia 

musical e ideia de infinito se encontrassem. (COHEN-

LEVINAS, 2011, p.60) 

A música, no século XX, portanto, pode nos ajudar a pensar os nossos 

valores sociais, assim como estes também nos auxiliam a compreender os 

valores musicais. Não apenas musicólogos podem pensar música, mas todo 

cientista social que nela observe problematizações relevantes e as escutas 

atentas permitiram vários direcionamentos para cada diferente observação. 



Nessa entrada de novos agentes críticos, as conjunturas ganharam 

importância para as análises sociológicas da música, que passaram a enxergá-la 

dentro dos quadros sociais; a filosofia contribuiu com relações entre categorias de 

pensamento e estética musical. Aos historiadores coube a dimensão temporal da 

análise, entendendo os diferentes pesos que o passado e o presente imprimem 

nos sons. A sociologia forneceu as bases para reflexões a respeito das estruturas 

dos grupos ao redor da música, dos seus sistemas sociais; tanto dos que 

participam diretamente quanto indiretamente de sua produção. A antropologia, por 

sua vez, com concretos investimentos teóricos em pesquisas de campo, 

possibilitou enxergarmos as sutilezas que emanam das vivências musicais, tanto 

como do lugar do músico em determinados espaços sociais. 

Essas contribuições das ciências humanas também dialogam entre si: 

o texto de Weber, ao nos mostrar que “ouvimos” harmonicamente, ou seja, 

atribuímos valores no ato da escuta, é base para todas as áreas de reflexão 

musical. A música ganhou, a partir dessas reflexões, uma nova característica: a 

de ser também um discurso musical. Aqui não queremos dizer que a música já 

não era um discurso antes do século XX. Norbert Elias (1991), ao escrever a 

biografia de Mozart, mostra que sua opção por um público burguês em ascensão, 

era uma opção tanto profissional quanto estética, pois poderia compor com mais 

liberdade, saindo dos círculos da nobreza europeia. Mas as reflexões 

contemporâneas trouxeram a ideia do discurso musical como uma categoria de 

pensamento mais organizada, com princípios e objetivos mais estruturados, 

apoiados nas análises das ciências humanas. 

A musicologia, por outro lado, interpôs-se tecnicamente a algumas 

dessas análises, apontando-lhes a ausência de análise propriamente musical. Ao 

tomar de exemplo as críticas de Mário de Andrade e Otto Maria Carpeaux, a 

linguista e musicóloga Liliana Harb Bollos faz a seguinte observação: 

Notamos nos textos desses escritores que há uma 
preocupação de analisar os aspectos musicais da obra com a 
intenção de informar e enriquecer a cultura musical do leitor, 
trazendo para o texto interpretações muitas vezes técnicas 
acerca do repertório em si. Consideramos ser esse aspecto o 
mais importante de uma crítica: discorrer sobre a obra em si, 
sem se ater a formulações externas que nada contribuem 



para o entendimento e esclarecimento da obra analisada. 
(BOLLOS, 2005, p. 271) 
 

Diferentemente, a posição que tomaremos aqui como base de uma 

iniciação a uma crítica musical não procurará separar a obra em si das 

“formulações externas”, pois entendemos que tal distinção, em primeiro lugar é, 

por si só, indefinível e, em segundo lugar, ela implicaria no risco de desconsiderar 

aspectos de importância que cabe subjetivamente a cada crítico.  

Isso não quer dizer que a música deixe de ser o ponto central da 

pesquisa, mas nossa ideia é entendê-la como um espaço de possíveis 

interrogações. Tal qual um exercício de questionamento socrático, a música deve 

ser considerada não a partir das respostas que pode nos oferecer, mas a partir 

das perguntas, dos questionamentos que ela nos suscita. “Por que o compositor 

usou essa frase musical e não outra?”, “Por que há uma sensação agradável ou 

incômoda nesta ou em outra parte da música?” ou “Quais os sentidos que 

palavras ou frases específicas de uma canção nos remetem?” “Qual o sentido de 

silêncio?” “Qual o sentido da (ou da não) repetição?”. Propomos um movimento 

de fruição de pensamento, no sentido de uma escuta que estabeleça mesmo um 

diálogo com a música, num ir e vir rítmico e melódico, por assim dizer. 

Dessa forma, elementos internos e externos são tomados como 

inseparáveis, ou melhor, separáveis na medida em que uma didática explicativa 

se faz necessária, mas compreendidos como inseparáveis numa dimensão 

histórica. Além disso, a crítica tem sua própria razão de existir. Conhecer as 

circunstâncias nas quais os compositores produziram suas obras não apenas 

enriquece a compreensão das obras como possibilita ao crítico musical (esteja ele 

vinculado a uma ciência ou não) estabelecer um caminho, um roteiro através de 

uma linguagem extra-musical, uma narrativa que é menos “esclarecedora” e 

“explicativa” do que propriamente re-construtiva: ao trazer para o debate a 

música, a crítica a re-cria, a partir de seus recursos linguísticos; dá sentido. 

Entretanto, como indica Chimènes (2007), a história da pesquisa sobre 

o objeto musical é marcada por um divórcio entre musicólogos e historiadores 

que, ao não estabelecerem diálogos entre si, acabaram por deixarem uma lacuna: 

os historiadores negligenciaram durante muito tempo a música como documento 



histórico e os musicólogos abstiveram-se de aprofundar-se nas pesquisas 

históricas para melhor compreender seus objetos de estudo. A autora faz uma 

pesada crítica a essa divergência: 

Os musicólogos geralmente examinam o contexto para esclarecer 
o objeto de sua especialidade, mas não se interrogam 
inversamente sobre aquilo que a música pode fornecer para a 
compreensão da história da qual ela faz parte. Não é de se 
surpreender, portanto, que a musicologia histórica não tenha 
evoluído mais sob influência da etnomusicologia. (CHIMÈNES, 
2007, p.22) 

 

Chimènes (2007) salienta, entretanto que há, no final do século XX, um 

esforço de aproximação entre musicólogos e historiadores, que produziu 

encontros relevantes e importantes amadurecimentos de conceitos como práticas 

culturais e periodização. 

A música oferece um conjunto de investigações particularmente 
rico, que não se reduz a um criador e a uma obra. Seus 
mediadores, que são os instrumentos e intérpretes (profissionais e 
amadores), seus modos de difusão (edição, concertos, discos, 
rádio, televisão alternando com a imprensa) merecem ser 
igualmente pesquisados e questionados. (CHIMÈNES, 2007, p.26) 

 

Uma escuta crítica musical não pressupõe, por um lado, a explicação 

da música. Por outro lado, não é a música que fala por si só: é o crítico quem 

dialoga com a música, e o uso da linguagem é necessário para tal: elucidar a 

música através da verbalização faz parte dos processos de compreensão e, 

assim como cada área do conhecimento contribui com seus conceitos, o diálogo 

interdisciplinar se faz necessário para a melhor compreensão musical. É assim 

que Chimènes (2007) exemplifica o crescimento das pesquisas ao expor 

pesquisas que relacionam a vida musical francesa durante a Segunda Guerra 

Mundial com as instituições musicais, ou seja, a Ópera e o Conservatório e com 

as associações sinfônicas. De extrema relevância para o amadurecimento das 

análises, Chimènes (2007) explica que tais pesquisas 

fazem parte de uma corrente historiográfica que estuda os 
aspectos culturais da França sob Vichy (e não de Vichy) e que 
avalia o impacto do “tempo de guerra” sobre a carreira dos 
músicos, a recepção das obras, algumas formas de sociabilidade, 
a freqüência dos concertos ou a prática amadora, todas elas 
devendo ser consideradas como derivadas das dificuldades da 
vida cotidiana na época da ocupação. (CHIMÈNES, 2007, p.26) 

 



Apesar desse caminho de concretização das críticas, não será dito aqui 

que a posição do crítico é central (entre a música e o ouvinte), pois a centralidade 

deve sempre caber à obra de arte e ao artista; tão pouco a posição do crítico é 

opostamente periférica ou parasitária. Seu lugar de fala é estrategicamente 

complementar tanto à obra quanto ao público, somando a esses um terceiro 

elemento, não necessariamente de ligação, mas de integração do quadro 

interpretativo, uma mediação não impositiva, mas construtiva; e seu movimento 

não é retilíneo, mas em forma de espiral, que avança e retorna, se afasta e se 

aproxima da música e do público conforme a conveniência de sua crítica lhe 

sugere. 

Para Jacques Lenhardt (2008), a crítica não pode abandonar os 

aspectos históricos pois ela encerra uma noção de contemporaneidade da história 

da arte, pois ela presentifica a obra ao posicionar-se, ao intervir verbalmente 

acerca da obra. Essa noção de atualidade também acompanha, segundo 

Lenhardt (2008), a figura de curador de museus de arte contemporânea. De 

acordo com o autor,  

Faltando a distância necessária para articular um discurso 
propriamente histórico, a crítica de arte aborda as questões 
históricas a partir de uma avaliação sabidamente subjetiva e 
provisória. Mesmo assim, esse discurso crítico é uma versão 
do discurso histórico, onde a legitimação é levada tanto pela 
argumentação filosófica quanto pelos recursos retóricos e 
poéticos da prosa crítica. É claro que os discursos críticos, 
mesmo voltados para a postura vanguardista, para o 
discurso da ruptura, eram e são discursos de cunho 
histórico. (LENHARDT, 2008, p. 77) 

Para o autor, a crítica tem papel fundamental de alternativa à uma arte 

que seja escolhida pelas leis do mercado e pelo cinismo como essas escolhas 

são feitas. A crítica permite o acesso à arte de quem pode compreendê-la, e não 

somente de quem pode comprá-la. Lenhardt cobra essa “seriedade” de críticos e 

artistas, como uma alternativa ao cinismo do mercado. 

De acordo com o autor, a importância da crítica cresce conforme 

também evoluiu-se a “consciência de si como artista” (LENHARDT, 2007, p.106), 

pois a linguagem verbal tem vantagens sobre a linguagem pictórica: a linguagem 

verbal, conforme dissemos acima, dá sentido, pois parte de uma articulação que 



precisa de uma organização. E isso nem sempre ocorre à arte, pois o artista, ao 

exercer sua subjetividade, não tem a necessidade de ser obrigatoriamente 

inteligível. 

Dessa forma, chegamos ao ponto chave de nosso trabalho: dentro do 

contexto de debate interdisciplinar entre as críticas, como a contribuição histórica 

pode interferir no problema da crítica ter esse aspecto latente de presentificação 

da arte, de localizar-se contemporaneamente em relação à arte que faz parte de 

um passado (seja ele imediato ou longínquo)? 

Buscamos a resposta para essa pergunta nas palavras de Jacques 

Lenhard: “o comissário da exposição (curador) é constantemente confrontado por 

uma instância da qual ele não pode escapar: a história da arte.” (LENHARDT, 

2007, p.111). Em outras palavras, história espreita o crítico, como quem cobra-lhe 

uma historicidade. Ele sabe que, por mais vanguardista que seja uma obra, ela é 

historicamente situada, e isso pesa na sua interpretação. 

O Angelus Novus, pintado por Klee, na famosa interpretação de 

Benjamin (1994[1942]) ganha a alcunha de “anjo da história” que traz consigo 

uma catástrofe, um emaranhado de acontecimentos, um amontoado de ruínas. A 

história da arte sobrecarrega os ombros do crítico da mesma forma. Seu caminho 

interpretativo, sua narrativa, procura dar sentido à exposição, mas ele sabe que 

sua crítica é apenas uma das possíveis. O crítico não pode separar-se desse 

passado. Lenhardt explica que 

Nesse plano, o conflito é inevitável porque o crítico-comissário não 
pode escapar da história da arte, que é como um superego da 
crítica, ao mesmo tempo que sabe que o princípio mesmo dessa 
história da arte é contrário àquilo, de seu trabalho como 
comissário-crítico, que não pode senão afirmar sua própria 
historicidade e fundar sobre essa historicidade partilhada a relação 
com os públicos que visitarão “sua” exposição. (LENHARDT, 
2007, p.111). 
 

A crítica musical de caráter histórico possui, portanto, um duplo 

horizonte: por um lado, as confluências interdisciplinares trazem novas 

concepções teóricas que levam a uma reelaboração estrutural da forma como 

concebemos o objeto de pesquisa musical; por outro lado, nossa concepção 

historiográfica, ao saber que a narrativa escolhida pelo crítico não é 



necessariamente a única existente, produz uma relativa postura em relação ao 

crítico. De acordo com Lenhardt, essa é a fonte do entendimento do espectador 

como produtor de um terceiro discurso, que não é igual nem ao da obra original, 

nem do crítico, mas próprio de quem faz parte do público. 
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