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A quem não procurei... 
um desejo que é fórmula, holófrase, 

mas que ainda quero cantar: 
ElalindaalE(m). 
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RESUMO 
 

 
NOGUEIRA, Tiago Sanches. Notas sobre um infinito: Música e Psicanálise. 

São Paulo, 2010. 111 f. Dissertação (mestrado). Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo. 

 
 
 
Provocar reflexão acerca da música, à luz dos conceitos psicanalíticos, é o 

objetivo deste estudo. A partir da própria experiência no campo musical (seja 

como compositor, executante ou ouvinte) e, sob o mote “a arte permite o sujeito 

expressar conteúdos que a linguagem cotidiana não alcança”, discute-se os 

diversos elementos conscientes e inconscientes que circunscrevem-se em torno 

da criação, especialmente a musical. Com o intuito de articular teoria e prática, 

realizou-se uma entrevista com o músico André Abujamra, que possibilitou o 

estabelecimento das seguintes teses que dizem respeito a uma possível relação 

entre música e psicanálise: Para transpor o casulo do “oculto” (do inexorável) se 

faz necessário o estabelecimento de categorias formativas e performativas do 

trabalho artístico; A psicologia do compositor define o quadro clínico da música; 

A representação-de-palavra não se vincula à representação-de-objeto (coisa) 

através de todos os seus componentes, mas somente a partir da imagem sonora; 

A música encontra-se inteiramente isolada das outras artes, porque sua clareza 

ultrapassa mesmo a do próprio mundo intuitivo; A música explicita o grito 

humano; A escuta da música pode servir como metáfora para a escuta do 

inconsciente; Há um prazer produzido na atividade musical, cujo fazer é mais 

importante do que a própria produção resultante. O desenvolvimento de tais 

teses leva-nos a articular a possibilidade de haver não somente um sujeito-

músico, mas também um sujeito-música.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Música – Psicanálise – André Abujamra – Criação – 

Arte.  

 



ABSTRACT 
 

Nogueira, Tiago Sanches. Notes on an infinite: Music and Psychoanalysis. São 

Paulo, 2010. 111 f. Thesis (Masters). Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. 
 

The goal of this study is to provoke thoughts about music, in light of  

psychoanalytic  concepts. From their own experience on music s field (whether 

as composer, performer, or listener) and, under the motto “art allows the 

individual person to express the contents that daily language does not reach”, it 

discusses various conscious and unconscious elements that are limited around 

the establishment, especially musical.  In order to link theory and practice, was 

realized an interview with André Abujamra which allowed to set up the 

following theses, concerning the possible relationship between music and 

psychoanalysis.  To bridge the “hidden” cocoon (the inexorable) it is necessary 

to establish formative and per formative categories of artwork. The composer 

psychology sets the clinical pictures of music; The word -representation is not 

linked with object- representation (thing) through all its components, but only 

from sound image, the music is completely isolated from other arts because its 

clarity is even more than the world intuitive itself. The music explicit the human 

cry; Listening music can serve as metaphor for unconscious listening; There is a 

pleasure produced in musical activity, where make is more important than actual 

production results. The development of such theories, leads us to articulate the 

possibility of not only have a musician- person but a music-person. 

KEYWORDS: Music – Psychoanalysis – André Abujamra – Creation – Art. 
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PRÓLOGO...  

OU PODE ME CHAMAR DE AVISO 

 

A música exprime a mais alta filosofia 
 numa linguagem que a razão não compreende 

Arthur Schopenhauer 

 

Um trabalho sobre música. O que escrever? Sempre temi chegar neste começo. Um 

começo que se assemelha ao início de uma criação artística. Maldita experiência. É como 

caçar um camundongo. De repente, você descobre que, em cantos obscuros de seu lar, uma 

“criaturazinha” nojenta resolveu estabelecer sua morada. Aí você se sente envergonhado, 

traído, incomodado. Não poderia ser de outro jeito, já que a convivência com uma criatura 

tida como das profundezas, que mora na sujeira e se alimenta de tudo aquilo que é resto, é 

algo inadmissível para seres da luz, tal como se julgam os homens. 

Por um instante você tenta deixar de lado, fala coisas para si próprio do tipo: “não faz 

mal”, “logo vai embora”, “ele deve estar apenas de passagem”. Triste engano. Ele está lá e ali 

vai ficar. Neste momento, você decide fazer algo. Armadilhas, emboscadas, tocaias... Às 

vezes até dá certo, porém há quem só consiga pegá-lo se for através da caça. 

 Espera-se o momento certo. Às vezes se espera muito. E quando a desesperança quase 

te toma por completo, eis que o animal surge. Sua visão é mais asquerosa do que se 

imaginara. Seus olhos, sua cor, sua cauda. Sensações negativas tomam conta de seu corpo, 

mas você sabe que aquela é a hora. Munido de um instrumento qualquer, você se esgueira e 

no instante certo, o ataca. Erra-se o primeiro golpe. Com o perigo iminente, o rato corre e 

você se põe atrás dele. A briga é boa, as forças se equivalem e quando enfim, encurrala-se o 

bicho, um golpe é desferido. Machucado, ele tenta ainda lutar, mas é aí que o golpe de 

misericórdia é dado. Ele está ali diante de você, derrotado, caído. Não há mais o que fazer. No 

entanto, estranhamente uma peculiar sensação lhe acomete, levando embora toda a glória da 

vitória. Sensação essa que não redime, nem acalenta, mas sim espanta. Sensação de: “Será 

que existem mais de onde esse veio”? 

 Sempre há um lugar para a metáfora. O indizível presente no início de um trabalho 

sobre música só poderia ser “tocado” através de uma. Quem dera fosse possível escrever 
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sobre música do mesmo modo que é possível praticá-la. Refiro-me aqui à não necessidade de 

palavras, ao simples entoar de um som, que, por si só, já se faz como dizer. 

Meu encontro com a música se faz de duas maneiras. A primeira é na própria 

experiência de instrumentista e, por que não, de compositor, já que para redigir estas linhas 

busquei autores que me inspiraram não somente à criação acadêmica, mas também à criação 

musical. A outra maneira que se dá meu encontro com a música é através da escuta 

psicanalítica. A propósito, este também é um trabalho de psicanálise! 

Tomemos como mote a seguinte cena:  

 

Dedos, muitos dedos. Aproximadamente uns dez, às vezes mais, às vezes menos. A 

quantidade não importa. O que importa é o fato deles desejarem dizer, e para fazê-lo é 

preciso furar um vazio, o bendito nada. Dedos sozinhos, do jeito que vieram ao mundo, 

dificilmente furam o nada. Eles precisam das pontas que moram nos objetos. 

 

 Eis, para mim, uma frase freudiana. Não há algo mais pulsante no espírito do Dr. 

Freud do que a idéia de um objeto perfuro-cortante que incessantemente busca furar as 

profundezas do vazio da existência. Deste modo, há de se escrever sobre as medidas estelares 

necessárias para dissertar sobre um algo incognoscível.   

 Obviamente, este algo é a música. Arte dos insanos, dos beberrões, daqueles que 

descem rio abaixo em noite de esplendor, mas que sem hesitar também descem o mesmo rio 

sob forte tormenta. A arte que contempla, arte que repele, arte que afugenta. 

Não é à toa que paira sobre nossas cabeças, a lenda de que o pai da psicanálise não 

compartilhava dos prazeres oferecidos por ela, pois segundo consta, este não a entendia. 

Triste comentário acerca de quem alertou a humanidade para uma música inaudível que se faz 

tocar incessantemente. 

 O fato é que no momento em que dedos se espreitam para dizer algo, estes não 

desejam falar pouco. Querem que a alma os use e se expresse. Entretanto, sozinhos não 

conseguem nada. Necessitam de um modo de fazer vibrar a inércia contida em si mesma, já 

que as solitárias moléculas do desejo são muitas vezes larvas sedentas de casulo. 

 Naturalmente, os objetos se oferecem para satisfazer esse imperativo singular. Teclas, 

cordas, pele... Os instrumentos se colocam em cena de maneira que finquem sob o espaço, os 

dizeres de algo que pulsa. A língua que aí se faz presente é uma língua particular que diz de 

experiências difíceis de serem compartilhadas. 
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 A linguagem lógico-sintática – esta nossa linguagem racional cotidiana – nos auxilia a 

tomar alguns ditos e comunicá-los. No entanto, há experiências que escapam dessa teia de 

significações, e que se fazem cúmplices da impossibilidade de serem ditas através de meios 

comuns. 

 Assim, há experiências que só são passíveis de serem trocadas se um outro tipo de 

linguagem entrar em cena. Refiro-me aqui à linguagem poética/metafórica/artística, cuja 

capacidade de acolher os conteúdos mais ínfimos permite dizer daquilo que nos é indizível.   

 Neste momento, dificuldades começam a surgir. Se, determinadas experiências só são 

trocadas, só são expressas se forem utilizadas determinadas formas de linguagem (a poética, a 

metafórica, a artística), como dissertar sobre música – algo tão galáctico e diminuto? E ainda, 

a experiência de contemplação decorre de experimentações tão pessoais, tão íntimas, que a 

generalização do fenômeno artístico “música” beira o impossível. 

 A fim de atravessar este primeiro impasse, busco no mundo das idéias, referências que 

me possibilitem pensar este câmbio de linguagens que na música parece ser tão presente. 

Encontro Charles Peirce (1838-1914).  

 Faz-se importante e necessário dizer que este trabalho foi constituído por meio de 

encontros, e que sempre um mediador ou um terceiro elemento foi necessário para que - tal 

como o baixista que liga a harmonia e o pulso na música - muitas etapas desta empreitada 

fosse vencidas1. 

 Não sou profundo conhecedor de semiótica, nem tampouco de pragmatismo, muito 

menos do complexo pensamento peirceano. Porém, recorro a Peirce em resposta à leitura 

executada por Ivo Assad Ibri2. Este fora um dos baixistas deste trabalho. 

 Ivo afirma que as ciências, para Peirce, se dividem em três grandes classes: a 

Matemática, a Filosofia e a Idioscopia ou Ciências especiais, sendo que dentro da Filosofia, 

há três subdivisões - a fenomenologia, as Ciências Normativas e, finalmente, a Metafísica. A 

Fenomenologia se apresentará como uma ciência que se propõe efetuar um inventário das 

características do faneron3, ou fenômeno, dividindo-se em três grandes categorias4. 

                                                 
 
1 Vale notar que de forma estranhamente casual, foi um baixista que articulou o encontro entre o músico que 
aqui vou falar e eu. Só posso concluir que quando se mexe com arte, quando se quer dizer dela ou com ela, esta 
não é mesquinha. Esta contribui e participa. 
2 Aqui me refiro essencialmente a dois textos fundamentais do autor: “A vital importância da Primeiridade na 
filosofia de Peirce (Ibri, 2002)” e “O significado de Primeiridade em Schelling, Schopenhauer e Peirce (Ibri, 
2008)”; e também a seu livro “Kósmos Noetos, (Ibri, 1992)”. 
3 Por faneron, Peirce entende o total coletivo de tudo aquilo que está de qualquer modo presente na mente, sem 
qualquer consideração se isto corresponde a qualquer coisa real ou não.  
4 IBRI, I. A. Kósmos Noetos: A arquitetura metafísica de Charles Peirce. São Paulo, Perspectiva, 1992. 
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 A proposta peirceana de se inventariar a experiência em categorias nos auxiliará a 

compor uma especificidade da forma com que este trabalho será apresentado. Em outras 

palavras, a contemplação desta dissertação esbarrará, inevitavelmente, na questão de que há 

coisas que não são para o bico da razão. Explico-me. O ímpeto de escrever sobre música nos 

coloca frente a frente com a dificuldade de dissertar sobre uma experiência sem nome. A 

linguagem parece não alcançar o material tangível à experiência de tocar um instrumento, de 

ver sair de suas mãos um som produzido por aquele magnífico objeto que você maneja e que, 

de forma mágica, alcança as pessoas de maneira única. A criação em si despeja todo o seu 

brilho e reverte a prisão do homem em bandeira a ser estendida. O resultado é a vida tornar-se 

fazer. Nas palavras de Peirce: “... a experiência é o inteiro resultado cognitivo do viver5... 

Experiência é o curso da vida6”. 

 Nas entrelinhas das palavras acima surge certo convite. Um convite que nos insere em 

um campo fictício, um campo não-cotidiano, onde somos impelidos a olhar de uma outra 

forma para o fenômeno. O próprio Peirce7 refere que temos que abrir nossos olhos mentais, 

olhar bem para o fenômeno e dizer quais são as características que nele nunca estão ausentes, 

seja este fenômeno algo que a experiência externa força sobre nossa atenção, ou seja, o mais 

selvagem dos sonhos ou a mais abstrata e geral das conclusões da ciência. Porém, ele assinala 

que é preciso certas faculdades para executar este fino trabalho. A primeira e principal é rara: 

a faculdade de ver o que está diante dos olhos, tal como se apresenta sem qualquer 

interpretação... Esta é a faculdade do artista que vê, por exemplo, as cores aparentes da 

natureza como elas se apresentam. A segunda faculdade de que devemos nos munir é uma 

discriminação resoluta que se fixa sobre um aspecto específico que estejamos estudando, 

seguindo-o onde quer que ele possa se esconder e detectando-o sob todos os seus disfarces. A 

terceira faculdade de que necessitamos é o poder generalizador do matemático que produz a 

fórmula abstrata que compreende a essência mesma da característica sob exame, purificada de 

todos os acessórios estranhos e relevantes. 

 Ivo Assad Ibri8 nos lembra que no fenômeno surge a idéia de outro, de alter, de 

alteridade e que, com ela, aparece a idéia de negação, a partir da idéia elementar de que as 

                                                 
 
5 PEIRCE, C. S. Collected Papers. Vol. 1-6, eds. C. Hartshorne & P. Weiss, vols. 7-8, ed. A. W. Burks. 
Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press, 1931-1958. 
6 Ibid., vol. 7. 
7 Ibid., vol. 1. 
8 IBRI, I. A. (1992, p. 7). 
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coisas não são o que queremos que sejam nem, tampouco, são estatuídas pelas nossas 

concepções: 

 

 

A binaridade presente neste se opor a traz consigo a idéia de segundo em 
relação à, constituindo uma experiência direta, não mediatizada. É neste momento 
que a idéia de outro, de não, torna-se o próprio pivô do pensamento. A este 
elemento Peirce deu o nome de Segundidade (...) A segundidade traz, no seu bojo, a 
idéia de segundo em relação a um primeiro. E na idéia de primeiro configura-se a 
categoria que Peirce denomina Primeiridade. A própria palavra Primeiro sugere que 
sob esta categoria não há o outro, ou seja, a experiência que a tipifica não traz 
consigo a alteridade9.  

 

 

Experienciar o elemento primeiro no fenômeno, segundo Ivo, não se caracteriza por 

um sentimento de dualidade forçado contra a consciência. Assim, ele pergunta: quais são os 

elementos fenomenicamente primeiros? Peirce responde: “Entre os fanerons, há certas 

qualidades de sentimentos tais como a cor magenta, o odor da rosa, o som do silvo de um 

trem, o sabor do quinino, a qualidade da emoção, a qualidade de sentimento do amor, etc10”. 

 Soma-se às duas categorias - a de Primeiridade e Segundidade - uma terceira 

denominada Terceiridade. Esta, quase sinônimo de representação, diz respeito à mediação, ao 

pensamento, à síntese e à cognição. Vejamos que entendimento é esse que estas categorias 

produzem e, portanto, de que modo contribuem para o desenrolar das idéias contidas neste 

texto. 

 A delícia da experiência estética é a delícia de experimentar a liberdade. No entanto, 

como seres racionais, estamos embebidos de Terceiridade, cuja característica traduz-se em 

regularidade, lei expressa, faticidade. Algo que se opõe à propriedade de ser absolutamente 

original e livre, presentes na Primeiridade. Tomar a experiência estética, portanto, é libertar-se 

de certa temporalidade presente em todos nós. 

 Segundo Ivo11, Segundidade e Terceiridade já se inscreviam na tradição da história 

sob os conceitos de alteridade e razão. A Primeiridade, por outro lado, lida com o terreno 

pantanoso dos sentimentos, com alguma coisa que nos é difícil compreender. 

 Eis que diante de nossos olhos, as dificuldades começam a escurecer o caminho a ser 

trilhado. Se o olhar da razão é um olhar conceitual que busca semelhanças, cuja função é 

                                                 
 
9 IBRI, I. A. (1992, p. 9) 
10 PEIRCE, C. S. (1931-1958), vol 1. 
11 IBRI, I. A. “A vital importância da Primeiridade na filosofia de Peirce”. Cognitio nº 3, 46-52, São Paulo, Educ 
– Angra, 2002. 
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descobrir conceitos para que se enxergue o futuro, como discursar sobre algo intangível, 

incomunicável, algo da Primeiridade, tal qual é o mundo da música? Mais ainda... como 

escrever sobre algo que é produzido na Primeiridade, mas que nos aparece na Segundidade? 

Dito de outro modo: A obra, a música, não é arte em si própria, mas sim os sentimentos que 

estão lá, os signos que ali moram. Não é uma existência12. Aquilo que é produzido, tal qual 

sons e partituras, são apenas reação, portanto Segundidade. 

 O desembaraço deste complicado nó pode ser realizado através do ato de trilhar pelo 

espectro deste incognoscível. Nas palavras de Ibri:  

 

 

(...) A experiência estética tornar-se-ia o ponto de partida para uma nova filosofia: 
não como uma indiferença inefetiva que, no juízo de Hegel, não poderia dar origem 
a um mundo e a uma história, mas um começo pela liberdade criadora que 
potencialmente é capaz de fecundar, de si mesmo, toda forma. Esta liberdade, com 
efeito, em si mesma já celebra o que é justo fazê-lo: a beleza que comove, o drama 
da vida que interioriza e clama pela reflexão, o que apela à arte como forma genuína 
de dizer o que não pode, de modo algum, ser dito por outras formas de saber13. 
 

 

Portanto, há algo oculto, que é de natureza interior e que resiste em ser teorizado. 

Entretanto, o desejo de se emaranhar por estes caminhos tortuosos e tentar ao menos tocar a 

ponta desta “coisa” chamada Música, fala mais alto. Sinto que este desejo assemelha-se ao 

desejo de Sigmund Freud, que não recuou frente àquilo que nos é oculto nem hesitou em 

referir que o mundo não é como aparece. Este espírito é o que me impele a escrever estas 

páginas. 

                                                 
 
12 Do latim Ex (externo, fora) – sistere (permanece) 
13 IBRI, I. A. “O significado de Primeiridade em Schelling, Schopenhauer e Peirce”. Cognitio Vol. 9, número 2, 
São Paulo, Educ-Angra, 2008, p. 225. 
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CAPÍTULO I:  

SOLFEJO  
 

O som,  
introduzindo-se na escuridão e  

esquecimento do silêncio,  ilumina-o. 

Murray Schafer 

 

Nasceu um bebê. Seu primeiro grito é descarga. O vulcão interior acorda, lança 

pedras, jorra magma e exige vazão pulsional. Quando se esgota (se é que um dia se esgota), 

naqueles primeiros instantes advém uma demanda. Seu segundo grito, agora não é mais de 

descarga e sim de apelo. 

Um grito dirigido a alguém, que suplica, reclama, deseja. A princípio, o 

endereçamento da fala vai em direção do apelo e manifesta o elo entre a realidade interna e 

externa do bebê. Traduzir este idioma é um papel tão singular que, na maioria das vezes, é 

exercido por apenas uma intérprete: a mãe, que garante ao grito realização, apresentando à 

criança a experiência do prazer. 

Aí crescemos, a palavra evolui e alcança a riqueza expressiva. Fazemos de tudo com 

ela. Brincamos, enrijecemos, desperdiçamos, tiramos sua propriedade de ato. No entanto, por 

maior que seja o número de opções que adquirimos no decorrer da vida, é impossível apagar 

de nossas mentes o impacto do som articulado emitido por aqueles com que nos 

relacionamos. Temos como exemplo a incomparável sensação de ouvir o primeiro “papa-

mãmã” do filho, ou a difícil constatação de que nunca mais será escutada a voz de um ente 

querido falecido. O som cria, recria e invoca o objeto de desejo. 

Surge, então, a música, que longe de ser apenas uma atividade sublimatória, produz o 

corte que vai reposicionar os sentidos e as formas instituídas no sujeito. Abre, portanto, um 

novo lugar de olhar, sentir e de pensar. 

A partir desta constatação, o presente estudo almeja adentrar de forma pormenorizada 

nesta relação entre a música e o homem. As perguntas iniciais invocadas circunscrevem-se em 

torno do próprio ato de compor, de executar, de ouvir. O que transcenderia o ato da música? 

Poderíamos pensá-la a partir de conceitos psicanalíticos? Que tipo de comunicação ocorre no 
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encontro entre músico e ouvinte? Dito de um outro modo, a música portaria algum 

especificidade que diga respeito ao Eu1 e ao outro? 

Ao convocarmos a música ao divã, logo percebemos que é uma importante forma de 

subjetivação, que gera auto-realização tanto em quem a compõe quanto em quem a executa ou 

escuta. Sabemos que este fenômeno de mútua realização entre artista e expectador se dá não 

somente na música, mas em todas as artes, e que a grade conceitual freudiana pode nos 

auxiliar a compreender qualquer produção humana. No entanto, a música foi fagocitada em 

produto de consumo distanciando nossa visão de sua verdadeira causa. Teria, portanto, algo 

de especial para ser lido nesta tão peculiar forma de expressão? Afinal, a especificidade da 

música possivelmente incida diretamente na forma de prazer que ela proporciona e que ela em 

toda sua amplitude, vai muito além do que aquilo que é produzido pelas gravadoras. 

Lembremos das cantigas de ninar de uma mãe e seu bebê, do canto das lavadeiras, dos 

batuques tribais, dos réquiens... 

Se a obra artística reúne presente e passado, tal qual nos mostrou Freud2, podemos 

pensar que a linguagem musical personifica códigos de comunicação originados na infância? 

Para que todas estas questões sejam pensadas, se faz necessário uma análise precisa do 

“objeto música”. Todavia, é sabido por nós que o número de estilos musicais existentes na 

atualidade tornam o assunto extremamente intricado. Em seus aspectos mais primitivos como 

nas cantigas de roda, ou nas formas mais complexas como na música erudita, eles manifestam 

as particularidades psicossociais do artista e do seu tempo. Por isso, para que a 

problematização do objeto de pesquisa seja efetuada de forma efetiva, realizo um recorte que 

tomará como paradigma a obra do músico André Abujamra. 

Obviamente, a escolha de tal autor não se faz de maneira aleatória. Eis algo muito 

importante que necessita ser explicitado. Embora tenha me interrogado acerca da 

possibilidade de generalização dos aspectos subjetivos que envolvem a experiência musical, 

                                                 
 
1 Ressalto que para esse trabalho fora utilizado como referência a proposta de tradução oferecida por Luis 
Alberto Hanns. Este, prefere traduzir o termo Das Ich, cunhado por Freud, por “o Eu”. O tradutor brasileiro 
resgata a solução francesa, uma vez que há uma facilidade em semântica em se substituir “ego” por “eu”. Para 
Hans, “há uma rápida adaptação dos leitores ao novo termo e, principalmente, uma preservação da proximidade 
essencial que há no texto freudiano entre o uso do termo com o pronome pessoal (pronome mais importante para 
o ser humano) e seu uso como instância psíquica. Além disso recupera o frescor do texto de Freud, limpando-o 
dos clichês (HANNS, 2007, P. 23-24)”. 
2 FREUD, S. (1908[1907]). "Escritores Criativos e Devaneios". Tradução sob a direção geral de Jayme 
Salomão. Rio de Janeiro: Imago. (Edição Standard Brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund 
Freud, vol. IX), 1987. 
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encontrei em Foucault a expressão daquilo que intimamente intuí. “Que importa quem fala?” 

Pergunta ele parafraseando Beckett3. 

Em uma livre interpretação da reflexão de Foucault, penso que o latente impresso 

nessa pergunta nos convida a pensar como a obra de arte4 aponta não somente para o autor, 

mas também para o ato e o desejo de fazê-la. Em outras palavras, de que forma um trabalho 

artístico em específico pode descrever a experiência de outros semelhantes, mas que não 

sejam do mesmo autor? 

A demanda de saber sobre este fato foi o que me levou até André Abujamra. Embora 

tenha sido atendido pelo músico e esse se propôs a falar, ressalto que o desejo de saber era 

meu, bem como a suposição deste saber também era minha. Assim, aquilo que se estabelece 

através de transferência e me permite trabalhar, tanto é o que me liga ao autor, quanto é aquilo 

que me instiga a hipotetizar a seu respeito. Neste sentido, qualquer forma de interpretação 

sobre o pessoal ou “psicopatologização” do artista seria, para mim, uma forma descarada de 

psicanálise selvagem. É óbvio que não é isso que desejamos. Portanto, a fim de se 

compreender um pouco mais o universo da música e a psicologia daquele que a compõe, 

executa ou escuta, necessitamos que um caminho seja percorrido no tempo para que, definido 

o quadro clínico da música contemporânea, cheguemos até o trabalho de André Abujamra. 

Qual será o lugar onde sua música se localiza no tempo? É o que veremos a seguir. 

 

                                                 
 
3 Foucault, M. "Qu'est-ce qu'un auteur?". in Bullelin de Ia Société Française de Philosophie, 63e année, n.o 3. 
juillet-septembre 1969, pp. 73-95 (suivi d'une discussion: pp. 96-104). 
4 Foucault em “O que é um autor” faz referência ao texto, porém ampliemos por um momento o pensamento do 
filósofo para as outras artes, no caso a música. 
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Procurando Abu 

 

 A música é marcada por um frenético estado de devir. O que isso quer dizer? Que ela é 

constitutivamente atravessada por um vir-a-ser que, em ritmo galopante, se metamorfoseia em 

inúmeras faces. Desde os cantos mais longínquos e primitivos dos povos da África, berço da 

civilização, até a loucura da música ocidental - cujos pontos nevrálgicos da atualidade, 

modéstia à parte, passam pelas Américas, em especial o Brasil5 – estão sob constante 

mutação, tanto no que diz respeito à forma, quanto ao conteúdo. 

 Porém, lembremos as palavras de José Miguel Wisnick. Segundo ele, assistimos hoje 

ao fim do grande arco evolutivo da música ocidental, que vem do cantochão à polifonia, 

passando pelo tonalismo e culminando no atonalismo, no serialismo e na música eletrônica. 

Esse arco que compreende o grande ciclo de uma música voltada para o parâmetro das alturas 

melódicas é um traço singularizador da música ocidental6. Ele ainda sugere a possibilidade 

desse ciclo ter se consumado na metade do século XX e que, portanto, estamos vivendo “o 

intermezzo de um grande deslocamento de parâmetros, em que o pulso volta a ter uma atuação 

decisiva (as músicas populares, o jazz, o rock e o minimalismo dão sinais dessa direção)7”.  

 Pode-se perguntar sobre o nosso tempo, já que o artista moderno, conforme nos 

lembra Frayze-Pereira8 citando Fabris, ilustra a modernidade estética que caracteriza bem 

precisamente a abertura total aos materiais, às forças, às formas, aos estilos e que definem o 

transbordamento da arte dentro da vida. Faz nos indagar sobre o modo que a ação é 

transformada em espetáculo e que o corpo é esculpido pelo olhar em nossa atual sociedade. 

Também faz parte de um complexo quadro social, cuja característica principal do modo de 

subjetivação está atrelada ao mais além do princípio do prazer. A própria clínica 

contemporânea nos mostra que o excesso entra em jogo nas formas de subjetivação do sujeito 

contemporâneo. Neste sentido, “enxugar” aquilo que escorre é uma boa metáfora para 

pensarmos aquele que de algum modo tenta dar conta das intempéries de seu tempo e de seu 

ser (ou será de seu ser e de seu tempo?). 
                                                 
 
5 Refiro-me aqui a expansão da música brasileira, não somente no que diz respeito ao universo comerciável e 
rentável da indústria fonográfica, mas principalmente ao experimentalismo sonoro pós-moderno que é parido 
frequentemente nos cantos obscuros do mundo underground e na cena independente. Bons exemplos são os 
cavalos de batalha dessa verdadeira milícia musical de Terceiro Mundo: Tom Zé, Arrigo Barnabé, Hermeto 
Pascoal, Arnaldo Antunes, Céu, Barbatuques, André Abujamra, Nação Zumbi, e muitos outros que trabalham 
silenciosamente e a quem devo desculpas por não conhecê-los ou por conhecê-los e não mencioná-los. 
6 WISNICK, J. M. O som e o sentido. Uma outra história das músicas. São Paulo, Companhia das Letras, 1989. 
7 Ibid., p. 11. 
8 FRAYZE-PEREIRA, J. A. Arte, dor: Inquietudes entre estética e psicanálise, São Paulo, Ateliê Editorial, 
2006. 
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 Enfim, os impasses declarados de algumas linhas evolutivas da modernidade e o 

impacto da repetição nos meios de massa, torna impossível pensar a pluralidade dos 

movimentos artísticos contemporâneos a não ser através de novos parâmetros. Em música 

isso significa a entrada de novos meios de composição, de apresentação e de produção. 

 Os instrumentos mudaram, os artistas mudaram. Se na era clássica as etapas da criação 

musical eram realizadas com tinta e papel, hoje, com o advento da tecnologia, é possível 

compor e ouvir as composições instantaneamente. À primeira vista podemos pensar que isso 

não é nada, porém um exame pormenorizado deste fato leva-nos a conceber um novo artista. 

Este não mais necessita de um grau de erudição ou formação musical específica. Ele grava e 

vê os resultados ali na hora. Os efeitos disso são imediatos. Por isso, assistimos a uma 

explosão de jovens compositores que fazem valer suas músicas através da internet e que 

muitas vezes, sem ao menos serem visto, seus trabalhos já foram ouvidos por milhões de 

pessoas; ou também assistimos a um certo declínio da qualidade musical onde a liberdade 

arrebentou padrões estéticos e colocou em xeque o bom gosto. Notemos que a mudança não é 

significativa em relação a séculos. A mudança é significativa em relação a anos. Tomemos 

como exemplo o processo de produção musical que, se há dez anos atrás era realizado em 

grandes estúdios com alta capacidade tecnológica, hoje são feitos em microcomputadores com 

softwares de estúdios virtuais super potentes que imitam ou melhoram a qualidade da situação 

real. O que a algum tempo atrás carecia de uma boa acústica para que o som saísse sem ruído, 

hoje basta fechar-se em um banheiro de “bons azulejos” ou um quarto isolado para que a 

música possa falar. 

 Ao tocar no assunto da produção musical, uma questão emerge e nos lança dúvida 

sobre quem é o artista na música. Será ele o compositor asomente, ou aquele que manuseia o 

aparato tecnológico também pode ser assim considerado? Essa discussão recupera a velha 

questão da poiesis e da práxis. Eis um bom exemplo de como as coisas vão mudando de 

sentido e de como os conceitos vão sendo apropriados e resignificados no decorrer dos 

tempos. O que é produção, o que é criação, como uma coisa é tratada como mais rasteira e a 

outra mais nobre, são variações de um tema clássico, sobretudo para Aristóteles, que é a 

reflexão entre a poiesis e a práxis. 

Aristóteles9 vive numa sociedade em que o trabalho manual é coisa de gente que não é 

cidadão e que, obviamente, a idéia de igualdade dos seres humanos não lhe é comum. No topo 

                                                 
 
9 Filósofo grego nascido em 384 a. C., falecido em  322 a. C. 
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da hierarquia encontram-se aqueles que não precisam trabalhar para viver, já que outros 

fazem seu trabalho e por isso o ócio adquire a qualidade de ser indispensável para a prática do 

pensar.  

Então Aristóteles faz distinção entre o fazer, o agir, e outras formas básicas de atuação 

do ser humano. Uma é a práxis, que significa ação, de onde vem a palavra prática. E o que é 

uma ação? É algo que se esgota em si mesmo. Ela não resulta num produto separado 

independente do produtor. Exemplos de ação: O soldado que luta em combate, o timoneiro 

que leva o navio, o caçador que caça, o político que leva à cidade boas resoluções, o 

governante, o filósofo... Essa é a práxis – atividade de um cidadão livre que não tem que se 

preocupar com o resultado da sua ação no sentido de produzir alguma coisa que vise então um 

grau de excelência, algo que o torne famoso, célebre, honrado. 

A poiésis, ao contrário, é aquilo que é próprio dos artesãos, sobretudo, e consiste 

exatamente em transformar uma matéria prima em produto. Exemplo de poiésis: o sapateiro, o 

marceneiro, os vários ofícios que existem. A base desta distinção está na idéia de que um 

trabalho manual produz um produto comercializável de baixo valor social, embora possa ser 

bem feito, e o nobre está numa ação no limite da vida desinteressada. Sacrificar sua vida pela 

cidade, doar seu tempo por uma causa justa são bons exemplos que explicitam algumas raízes 

do Mecenato, uma certa concessão fidalga ao fazer cultural. Já por poiético, entende-se o 

conjunto de produções tidas como ficcionais, fossem elas de qualquer linguagem ou expressão 

(teatro, arquitetura, pintura, mas sobretudo, a poesia — dramática, épica e lírica). 

Toco neste assunto, pois quando se fala na criação e na produção (na medida em que o 

trabalho manual é visto como trabalho menor, trabalho de escravo, de gente incapaz de se 

dedicar a nobres causas e que não tem espírito de abstração) essa distinção vale, embora ela 

não possa ser aplicada indiferentemente. Um exemplo é o caso do escultor que, obviamente, é 

um artista, porém é considerado um trabalhador manual. O inverso é o caso do médico que 

sempre salvou vidas, mas, para isso, precisa fazer coisas ligadas ao corpo, como sua atividade 

na Grécia antiga (sangra, olha a urina do sujeito, colhe plantas, olha o vômito). No entanto, o 

que ele faz é uma tarefa nobilíssima. Os exemplos mostram que essas distinções não são tão 

taxativas. O que vai acontecer é que na idade média, o trabalho manual deixa de ser visto 

como uma coisa ruim. A distinção começa a mudar de sentido. O protestantismo vai 

acrescentar a isso um sentido de missão, trabalho, suor, recompensa pelo trabalho bem feito. 

Daí, quem vai passar a ser visto como ocioso, inútil, pernicioso, é a turma da contemplação. 

Assim, a palavra produção, que antes remetia aos escravos, agora passa a ter um sentido 
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prestigioso. Você então é visto como produtor e aquele que não faz nada é improdutivo. Aí a 

criação passará por essa coisa mais nebulosa, romântica, inexplicável. 

Segundo Wisnik10, repensar os fundamentos da história dos sons exige que o 

pensamento seja ungido por uma propriedade musical: a polifonia e sua possibilidade de 

aproximar linguagens aparentemente distantes e incompatíveis da música. Eis um bom lugar 

para a entrada da Psicanálise neste contexto. 

A música ensaia e antecipa aquelas transformações que estão se dando, que vão se dar, 

ou que deveriam se dar, na sociedade. A psicanálise com Freud, tematiza não somente as 

possibilidades da modernidade enquanto tal, mas também as impossibilidades construídas 

para o sujeito nela inserido. Portanto, ambas, música e psicanálise se conectam no movimento 

em que fazem perante o tempo, cada uma com sua particularidade, e sem dúvida, articulam-se 

com aquele que as constrói: o Homem. 

Em seu livro O som e o sentido, José Miguel Wisnick exibe de forma bastante clara e 

bela uma história da música distinta, que se norteia através dos diferentes campos 

composicionais nos quais ela está inserida. Deste modo, o autor traça um caminho histórico 

peculiar que nos é interessante neste estudo, já que os três grandes grupos em que Wisnick 

divide a música permitem a compreensão de sua evolução até os dias de hoje, ou seja, até a 

obra do músico que aqui vou apresentar. 

Wisnick divide a música em três campos: Modal, Tonal e Serial. O Modal é entendido 

como o que abrange toda a vasta gama das tradições pré-modernas (músicas dos povos 

africanos, dos indianos, chineses, japoneses, árabes, indonésios, indígenas das Américas, entre 

outras culturas, bem como a tradição grega antiga e o canto gregoriano) da música ocidental11. 

Em suas palavras: 

 

No mundo modal, isto é, nas sociedades pré-capitalistas, “a música foi 
vivida como uma experiência do sagrado, justamente porque nela se trava, a luta 
cósmica e caótica entre o som e o ruído. Essa luta é vivida como rito sacrificial. 
Assim como o sacrifício de uma vitima quer canalizar a violência destruidora, 
ritualizada, para sua superação simbólica, o som é o bode expiatório que a música 
sacrifica, convertendo o ruído mortífero em pulso ordenado e harmônico (...) A 
música primitiva trava, antes de mais nada, uma relação com o corpo indiviso da 
terra: seus fluxos germinais intensos são inscritos ruidosamente, dolorosamente, no 
corpo dos homens e das mulheres, e dessa inscrição extrai o canto sonoro, o vapor 
barato da música. No ritual sacrificial, o corpo é um aparelho de som 
poderosíssimo12. 

 
                                                 
 
10 WISNICK, J. M. (1989, p. 11-12). 
11 WISNICK, J.M. (1989, p.9). 
12 Ibid., p.34. 
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Wisnick também refere que as musicas modais são músicas que procuram som puro. 

Para ele, essa música é voltada para a pulsação rítmica, na qual as alturas melódicas estão 

quase sempre a serviço do ritmo, possibilitando a criação de complexas pulsações e também 

de uma experiência de tempo vivido como descontinuidade contínua13. 

As músicas do pulso e do ritmo, conforme ele as denomina, possuem a presença muito 

forte das percussões (tambores, guizos, gongos, pandeiros), e também do mundo dos timbres. 

Afirma que os instrumentos viram vozes (vozes-tambores, vozes-cítaras, vozes-flautas, vozes-

guizos, vozes-gozo) e as vozes viram instrumentos através de falsetes, jodls14, vocalises, 

sussurros, sotaques, timbres. “Em torno de cada som gravita um campo de força que, além de 

diretamente rítmico – o que a música desenvolve fartamente -, é timbrístico e 

micromelódico”15. 

O autor de O som e o sentido lembra que as histórias da música ocidental e moderna 

costumam tomar como referência primeira, o canto gregoriano. Segundo ele, o canto 

gregoriano é uma música que primou por evitar sistematicamente os instrumentos 

acompanhantes, não só os percussivos, como também o colorido vocal dos múltiplos timbres: 

 

 

 Ao abolir instrumentos rítmicos-percussivos, pondo toda a sua rítmica 
puramente frásica a serviço da pronunciação melodizada do texto litúrgico, o canto 
gregoriano acaba por desviar a música modal do domínio do pulso para o 
predomínio das alturas (o cantochão) consistindo num circunstanciado passeio pelas 
escalas melódicas, percorridas em seus degraus. Com isso, inaugurou de certo modo 
o ciclo da música ocidental moderna, preparando o campo da musica tonal, que irá 
explorar amplamente, já com envergadura instrumental e com outras complexidades 
discursivas, as possibilidades de desenvolvimento de uma organização do campo das 
alturas em que a melodia vem para o primeiro plano16. 

 

 

Wisnik ressalta que a música tonal abrange o arco histórico que vai do 

desenvolvimento da polifonia medieval ao atonalismo (formação, fastígio e dispersão do 

sistema tonal na música chamada erudita da Europa), tendo seus momentos fortes em Bach, 

Wagner e Mahler17, do barroco ao romantismo tardio, passando pelo estilo clássico. O autor 

nos chama atenção para como esta música consagrada como “clássica”, é uma música que 

evita o ruído. Segundo ele, nota-se que tanto a música sinfônica, como a camerística evitam a 
                                                 
 
13 Ibid., p. 40. 
14 Ataque de garganta que caracteriza o canto tirolês e que está em certas músicas africanas. 
15 WISNICK, J. M. (1989, p.40). 
16 Ibid., p. 42. 
17 Eu acrescentaria às palavras de Wisnik, Frederic Chopin: o “inventor do piano”. 
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percussão, pois a entrada do ruído em um concerto, por exemplo, criaria um contínuo entre a 

cena sonora e o mundo externo que ameaçaria a representação e faria periclitar o cosmo 

socialmente localizado em que ele se pratica (o mundo burguês), onde se encena, através do 

movimento recorrente de tensão e repouso, articulado pelas cadências tonais, a admissão de 

conflito com a condição de ser harmonicamente resolvido18. 

Apresentado estes dois primeiros campos, o Modal e o Tonal, chegamos ao que tudo 

indica, à música de nosso século, ou seja, o momento em que a obra de André Abujamra está 

circunscrita. O campo Serial, tal qual nomeia Wisnick, compreende as formas radicais da 

música de vanguarda no século XX, tendo como híbrido a obra de Stravinsky, com seus 

posteriores desdobramentos, que levaram tanto à música dodecafônica de Schoenberg, quanto 

à eletrônica, de caráter mais minimalista. 

Certa vez, o músico Tom Zé publicou uma lista dos dez maiores ícones do século 2019 

e curiosamente no topo da lista estava os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade de 

Freud. Em segundo lugar estava Stravinsky (1882-1971). Nas palavras de Tom Zé: 

 

 

Em 1913 estreou A Sagração da Primavera, uma revolução estrutural 
deflagrada numa só peça. Quando Saint-Saëns, todo metido a importante, ou, em 
dizer culto, acompanhado por sua jactância, assistia ao concerto de estréia, foi 
questionado pelos jornalistas sobre o novo compositor. Saint- Saëns, na resposta, 
referiu-se à introdução da Sagração, na qual Stravinsky inaugurava uma escrita para 
o fagote em suas regiões mais agudas, afirmando, risonho, menosprezador: ‘Ele não 
sabe escrever para fagote’. Se ferrou. Depois de Stravinsky tornou-se usual a escrita 
para aquela região fria e aguda do fagote. É a chamada reversão do meio 
superaquecido20.  

 

 

Para entendermos o que Tom Zé está dizendo é preciso ouvir a música de Stravinsky. 

Apesar de ainda não se configurar como anti-tonal, A Sagração contém toda aquela 

estranheza germe da música de vanguarda. A linha de fagotes, à qual o músico brasileiro se 

refere, muitas vezes assusta o ouvinte e causa tensão. A matéria sonora liberada por 

Stravinsky pode ser pensada hoje como processo primário daquilo que se tornará depois a 

base do rock, da qual ele faz uma espécie de prefiguração descontinua e assimétrica. “A 

sagração, estrutura sonora provocando polêmica e pancadaria na platéia, ruído gerando ruído, 

                                                 
 
18 WISNICK, J. M., (1989), p 43. 
19 Jornal do Brasil, dezembro de 1999. Publicado em Tropicalista Lenta Luta (2003) 
20 ZÉ, T. Tropicalista Lenta Luta. São Paulo, Publifolha , 2003, p.131 
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desloca o lugar do silêncio que sai da moldura e vai para o fundo, onde se recusa a responder 

à pergunta sobre a natureza do código musical21”. 

É como ouvir o Pierrot Lunaire (1912) de Arnold Schoenberg. A estranheza alcança 

os mais altos índices e o uso do canto no limite da fala, “traz para o domínio melódico toda a 

gama de ruidismos dos timbres da voz e das entoações”22. 

José Miguel Wisnik, afirma que uma explosão de ruídos aparece na música a partir de 

Stravinsky, Schoenberg, Satie, Varèse (para citar alguns nomes decisivos). Segundo o autor, é 

de se pensar na relação entre o desencadeamento desses eventos na música e o contexto da 

Primeira Guerra Mundial. Lembra Walter Benjamin, autor que descreve a volta dos soldados, 

pela primeira vez, para perplexidade das famílias, mudos, sem historias para contar.: 

 

 

O potencial acumulado das armas de guerra, sua capacidade mortífera e 
ruidosa, muito amplificada, estoura a dimensão individual do espaço imaginário, e o 
silencia (...) A invasão do ruído na música tem dois níveis diferenciados de 
manifestação: a própria textura interna à linguagem musical, e a eclosão espetacular 
de ruidismos externos, como índices do habitat urbano-industrial, como a metrópole 
chocante23. 

 

 

Seria necessário um trabalho inteiro para descrever as importantes mudanças ocorridas 

na música a partir do século XX. Hoje em dia, a arte dos sons é reinventada e surge um novo 

instrumento para o artista pós-moderno: o computador, que acoplado à uma banda ou  

orquestra24, abre um novo horizonte de timbres e possibilidades performáticas que permitem 

ao artista novas formas expressão. Assim, a partir da proliferação dos meios de produção e da 

reprodução sonora (meios fonomecânicos como o gramofone; elétricos como a vitrola e o 

rádio; eletrônicos como os sintetizadores), o meio sonoro não é mais simplesmente acústico, 

mas eletroacústico. O desenvolvimento técnico do pós-guerra fez com que se desenvolvessem 

dois tipos de música que tomam como ponto de partida não a extração do som afinado, 

                                                 
 
21 WISNICK, (1989, p. 44). 
22 Ibid., p 45. 
23 WISNICK, J. M., (1989, p. 43-44). 
24 Como é o caso do trabalho da banda britânica Portishead, que em seu álbum Roseland NYC (1998), 
apresentou um concerto de cordas junto com a Orquestra Filarmônica de Nova Iorque no Roseland Ballroom, 
Nova Iorque. O fato é que o Portishead é uma banda de trip hop – gênero musical surgido em meados dos anos 
80 caracterizado pela música eletrônica em downtempo (lenta), marcada por downbeats (batidas desaceleradas, 
menos de 120 bpm) e pelo uso de instrumentos convencionais e acústicos, sendo essa uma característica 
importante, que acaba personalizando cada grupo e/ou artista. É uma música lenta, influenciada pelo Hip Hop no 
uso do scratch e das vozes e pela house, no uso dos boucles de frases musicais. 
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discriminando ritualmente no mundo dos ruídos, mas a produção de ruídos com base em 

máquinas sonoras. Uma das derivações mais recentes deste processo é o surgimento dos 

samplers25. José Miguel Wisnick aponta que essa eletrificação dos instrumentos foi dar 

também, no coração e à margem dessa historia, num dos sons cruciais do nosso tempo - o da 

guitarra elétrica (“a harpa farpada, com a qual Jimmi Hendrix distorceu, filtrou, inverteu e 

reinventou o mundo sonoro, dando a mais lancinante atualidade à força sacrificial do som. 

Pulso e desagregação, vida e morte – simultaneidades contemporâneas26”). 

 E é a partir deste som distorcido da guitarra e da eletrificação dos instrumentos que é 

possível o nascimento de dois cenários musicais que estritamente ligados ao autor que aqui 

vou falar. 

 O primeiro é o punk, surgido originalmente por volta de 1975. Há quem diga que o 

berço do punk é os Estados Unidos, porém registros demonstram seu nascimento na 

Inglaterra. Segundo o jornal “Grito Punk”, no início as bandas confrontavam o heavy metal, o 

pop e outros estilos vigentes na época, principalmente, no período da guerra fria e da queda 

do movimento hippie. Enquanto exigia-se nas ruas “paz e amor”, os punks surgiam gritando o 

caos que enfrentavam dizendo: "No future". 

 

O movimento é caracterizado por um revivalismo da cultura rock and roll (músicas 

curtas, simples e dançantes) e do estilo rocker/greaser (jaquetas de couro estilo motociclista, 

camiseta branca, calça jeans, tênis e o culto a juventude, diversão e rebeldia). Enquanto o rock 

and roll tradicional ainda criava estrelas que distanciavam o público do músico, o punk rock 

rompeu este distanciamento trazendo o princípio da música super-simplificada (pouco mais 

que três acordes, facilmente tocados por qualquer pessoa sem formação mínima musical) e 

instigando naturalmente outros adolescentes a criarem suas próprias bandas: 

 

 

O punk quebrou o som feito pra vender, criando algo de poucos acordes e letras da 
realidade pobre de jovens desempregados e sem futuro. Criticavam o governo, a 
educação, os políticos, os impostos, a pobreza, o desemprego, a falta de perspectiva 
e outros problemas. Contudo, bandas como Sex Pistols (...) chamavam a atenção das 

                                                 
 
25 Um dos grandes responsáveis pela revolução da música eletrônica, o sampler é um aparelho que podem 
converter qualquer som gravado em matriz múltiplas transformações operáveis pelo teclado (seja a voz de 
qualquer pessoa, o pio de um pássaro, uma tampa de panela ou ondas estelares captadas por radiotelescópio e 
transformadas em ondas sonoras). O sampler registra, analisa, transforma e reproduz ondas sonoras de todo tipo. 
26 WISNICK, J. M. (1989, p. 48). 
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grandes gravadoras, sedentas de dinheiro deste novo som, feito por "drogados e 
garotos suburbanos27".  
 

 

A década de 70 ainda trouxe os fanzines28 punks. Criado por Mark Perry, o Sniffing 

Glue (Cheirando Cola) foi o primeiro do gênero e teve como intenção a promoção desta nova 

agitação cultural. O fanzine foi o símbolo marco para o faça-você-mesmo punk, não tinha 

quase nenhum recurso financeiro e era marcado pelo estilo visual deliberadamente grosseiro e 

com senso de humor ácido. 

Na Inglaterra, o princípio de que "qualquer um pode montar uma banda" e o espírito 

renovador do punk rock se mesclaram a uma situação de tédio cultural e decadência social, 

desencadeando o punk propriamente dito. O Sex Pistols, antes uma banda de punk-rock 

comum, se tornam um projeto mais ambicioso com a tutela de Malcom McLaren e a inclusão 

de um vocalista inventivo e provocador, Johnny Rotten. A banda passa a usar suásticas e 

outros símbolos nazi-fascistas, além de símbolos comunistas e indumentária sadomasoquista 

num agressivo deboche dos valores políticos, morais e culturais (influenciados e patrocinados 

por Malcolm McLaren e Vivienne Westwood, amigos aficcionados pelas idéias Dadaístas e 

Situacionistas).  

O sarcasmo, interesse pelo grosseiro e o ofensivo, valorização do faça-você-mesmo, 

reutilização de roupas e símbolos de conhecimento geral em um novo contexto bizarro, crítica 

social, desprezo pelas ideologias, sejam políticas ou morais, e pessimismo— somado ao estilo 

empolgante e direto do punk-rock definiram a primeira encarnação do que hoje entendemos 

como cultura punk. A partir de 1977 esta postura se tornou um fenômeno impactante na maior 

parte do mundo e pouco a pouco foi se transformando e ramificando em sub-gêneros. 

Segundo o “Grito Punk”, a década de 80 trouxe um novo punk - o Hardcore. O HC, 

como era chamado, relaxava o punk rock, sem discriminar. Sendo um som mais direto, 

batidas rápidas e letras mais politizadas e contestadoras, o Hardcore foi um novo marco para 

o movimento que andava cambaleando desde 1978. Gritavam no mundo "Punk´s not dead!" 

(Punk não está morto!). Na Inglaterra surgiram bandas como The Exploited, Varukers, 

Discharge e outras. Nos Estado Unidos, Dead Kennedys, o MDC, Agnostic Front (que virou 

                                                 
 
27 Jornal online “Grito punk” que desde 1989 era fanzine. Divulgado em muitos lugares, sempre teve um 
trabalho voltado ao anarquismo e ao gênero. (http://www.gritopunk.hpg.ig.com.br) 
28 Fanzine é uma abreviação de fanatic magazine - um meio de comunicação que pode ser produzido por 
diversos estilos ou assunto. Entretanto, o que o diferencia de outros jornais é a liberdade de expressão que nele 
encontramos. 
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nazista), SOD, Crucifix, DOA e muitas outras. Na Europa, o berço veio nos países 

escandinavos (Finlândia, Suécia e Alemanha), tendo bandas como Crude SS, Anticimex, 

Amebix, Rattus, Terveet Kadett, Rovsvett, Lama, Ristetyt, etc. 

No Brasil, o movimento punk em São Paulo surgiu na Zona Norte, mais precisamente 

na Vila Carolina, onde desde o início dos anos 70, já se formava uma cena pré-punk 

influenciada por bandas de protesto norte-americanas e inglesas, como MC5, The Stooges e 

Dust. Daqui surge a primeira banda de punk rock brasileira: os Restos de Nada29. Inspiradas 

nos protestos contra a repressão do governo militar, muitas outras bandas se formaram para 

também criticar o regime, tais como : AI-5, Detrito Federal, Condutores de Cadáver, Cólera, 

Aborto Elétrico, entre outras. 

O “Grito Punk” ainda revela que nos anos 90, confrontando o HC comercial, muitas 

bandas aderiram ao grindcore, um som sujo, rápido e sem a mínima intenção de agradar. 

Surge também o crustcore, som influenciado principalmente por bandas finlandesas como 

Discharge, e Terveet Kadet. Há também o loadfast, ou melhor, a total anti-música feita por 

quem não sabe tocar ou faz por gostar30.  

 Já no que diz respeito à cena eletrônica, Ribeiro31 refere que se trata de um campo 

altamente vinculado à tecnologia e guarda com a internet grande parentesco e influência, pois 

a rede tanto serve de ponto de troca e de encontro para os diversos atores desse ambiente, 

como serve de lugar de realização para muitas circulações que se dão através da rede. 

 Dentre as muitas características da cena eletrônica que se originam com as 

experimentações do grupo alemão Kraftwerk, gostaria de destacar algumas enumeradas por 

Ribeiro, citando Holmes: 

 

 

 Os recursos sonoros disponíveis para a música eletrônica são ilimitados e 
podem ser construídos. Ou seja, o compositor, agora, pode não apenas criar música, 
como compor os próprios sons; Qualquer som imaginável pode ser criado, o que 
significa que o compositor pode inventar sons inexistentes ou modificar os que 
existem na natureza em algo totalmente distinto; A música eletrônica modifica nossa 
percepção de tonalidades sonoras, o que significa que é possível criar, 
eletronicamente, instrumentos capazes de alcançar as mais sutis nuances 
microtonais, bem como seu exato oposto, ou seja, a produção dos sons mais brutos e 
sem coloração possíveis, levando até mesmo a uma sonoridade em que tudo se reduz 

                                                 
 
29 Há uma certa discussão acerca deste fato, quando outras bandas exigem este mesmo reconhecimento de 
primeira banda punk brasileira. Mais informações sobre este assunto pode ser encontrado no documentário 
Botinada: a origem do punk no Brasil (2006). 
30 Temos como exemplo a 7MON (7 Minutos de Náusea), que chega a tocar 365 sons em 19 minutos. 
31 RIBEIRO, A. M. “O lugar de encontro possível na contemporaneidade: o ambiente eletrônico”. Percurso, n. 
39, São Paulo, 2007. 
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a um ruído unívoco; A música eletrônica só existe em sua atualidade. Isso quer dizer 
que, ao contrário da música instrumental, ela não existe em estado potencial, como 
conotação e idéia, mas apenas quando executada; A relação com o tempo também é 
modificada. O compositor pode criar e executar uma música que tenha todos os seus 
valores – pitch, timbre envelope – modificados e reorganizados no tempo; O som se 
torna, por si só, o tema da composição. É possível penetrar na materialidade do som 
e manipular suas características, de modo que essa manipulação consista no fazer 
musical. O som se torna concreto, uma materialidade a ser dissecada e transformada. 
E cada som, em sua concretude é igual ao outro; Não há respiração na música 
eletrônica. Ela não guarda relação com o fôlego, o sopro, os movimentos das mãos e 
tudo mais que diga respeito às possibilidades e limitações humanas. Isso significa 
que os sons pode ser extremamente longos, de execução altamente complexa, 
demandando mais do que a execução humana poderia abarcar; Como a música 
eletrônica está dissociada do mundo natural, sua escuta remete o ouvinte a um 
mundo extremamente subjetivo, íntimo, pessoal32. 
 

 

Nota-se que tanto em relação ao cenário eletrônico, quanto ao punk, o músico dispõe 

de grande autonomia e liberdade em sua criação. Sua subjetividade pode ser comunicada de 

uma forma mais pura, o que gera muitas vezes sensação de estranheza. Seja na raiva e 

violência do punk explícita nos atos, nas palavras, nas vestimentas, ou no monólogo coletivo 

provocado pela música eletrônica em seus ambientes de experimentação como as raves e os 

clubs, a música assume um caráter de contracultura. 

É exatamente neste contexto que André Abujamra se insere. A multiplicidade de seu 

trabalho se dá no momento em que é possível inserir na música o barulho, o silêncio, o 

humor, o caos. É possível verificar que se somarmos cada elemento dos campos musicais 

descritos por Wisnick, bem como a alma do punk e do eletrônico, temos a composição do 

quadro geral da música de André. 

 

                                                 
 
32 HOLMES (2002), apud RIBEIRO, (2007), p. 44. 
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O Bardo 

 

André Cibelli Abujamra é descrito como cantor, compositor de trilhas sonoras para o 

cinema, músico multinstrumentista, produtor e ator brasileiro. O aspecto multimídia deste 

artista desperta grande curiosidade, já que a pluralidade das idéias que suas produções 

comportam, recoloca a música no hall das grandes inventividades, cuja originalidade convoca 

uma certa anormalidade estética que detona qualquer tradição musical. 

Em meados da década de setenta, André inicia parceria com o músico Maurício 

Pereira e forma a banda “Os Mulheres Negras”. “A terceira menor big band do mundo”, 

como dizia o próprio compositor. Nesta época, o uso de tecnologia arcaica, juntamente com a 

utilização das portas MIDI do vídeo game Atari, permitia a criação de samplers bem originais 

que se diferenciava de tudo aquilo que era vigente na época. Abujamra relata em uma breve 

autobiografia, descrita no encarte de seu último disco, que sua primeira fita demo tinha o que 

ele chamou de “sampler analógico” que consistia em recortar parte da fita cassete e colá-la em 

outros pedaços do tape com fita adesiva. Com isso, obtinha loops33 de determinados trechos 

de sua música. Ela era feita com letras irreverentes e misturava gêneros, fazia paródia, 

utilizando muito humor para reinterpretar o universo de chavões pop. 

Quando o “Mulheres Negras” se dissolveu, André viajou para o Egito e lá iniciou um 

trabalho de captação dos sons da viagem, o que resultou em centenas de fitas cassetes. 

Quando voltou para o Brasil, começou a misturar os sons captados, desenvolvendo uma 

técnica de composição baseada no empilhamento de camadas de som. Segundo o compositor, 

há vinte anos atrás, trabalhar assim era como fazer música com machado. As músicas 

resultantes desta experiência fizeram surgir a banda Karnak34. 

O Karnak definitivamente era uma banda diferente. Com apresentações performáticas 

recheadas de bom humor, a banda faz um som pop misturado a diversas influências. Com dez 

músicos (sendo dois bateristas, dois atores e um cachorro), o Karnak iniciou suas atividades, 

cujas apresentações possuíam um viés teatral, apresentando sempre esquetes e performances 

cômicas de improviso, além de figurinos diferenciados, freqüentemente utilizando-se de 

chapéus chamativos, túnicas coloridas, etc. Na parte musical, se destaca a habilidade de seus 

instrumentistas também na improvisação. Após o primeiro álbum, o Karnak se tornou 

                                                 
 
33 Ciclos. 
34 Um dos destinos da viagem foi o vilarejo de Karnak, um complexo de templos antigos no Egito. Maravilhado 
com a beleza do local, ele deu esse nome para sua nova banda. 
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relativamente conhecido em rádios universitárias de São Paulo e teve clipes exibidos em uma 

emissora musical do país. No entanto, nunca chegou a ser uma banda superpop, tal qual 

almejava seu autor. A falta de reconhecimento no país levou o Karnak à uma empreitada 

internacional, a partir de seu segundo álbum35. Neste momento, aumentavam os participantes 

da banda, chegando a atingir o maior número em sua formação: quinze integrantes, dentre 

músicos e outros artistas. Após todo esse percurso a banda chegou ao fim, pois segundo seus 

integrantes o ciclo havia sido encerrado. Marcava-se um show por ano, a partir daí, a fim de 

comemorar os aniversários de morte da banda. 

Com o fim da banda, André Abujamra lança seu primeiro trabalho solo “O Infinito do 

Pé”, em 2004. Notou-se que, por maior que fossem as mudanças ocorridas, a alma karnakiana 

ainda continuava intacta. As letras das músicas apresentam um caráter simplista que beira o 

minimalismo, mas que não deixavam de produzir arranjos extremamente sofisticados, e é 

claro, sempre com a presença do humor. Foi através deste álbum que entrei em contato com 

sua obra. A partir daí, comecei a acompanhar seus shows e espetáculos, uma vez que o 

protótipo das idéias deste trabalho já estavam sendo colocados em prática e, por isso, 

precisava sentir a aura36 daquilo que queria escrever. 

Paralelo a estes trabalhos, André Abujamra ainda compõe trilhas para cinema (quase 

40 longas no currículo), possui um trabalho como músico eletrônico, A.K.A. Fat Marley37, 

músico punk rocker (Gork), e compõe jingles para propaganda. Também é ator de teatro, 

cinema e televisão. 

André Abujamra diz que, em todos os seus trabalhos, divide sua cabeça em três 

seções: o músico pop, o compositor de orquestra e o músico funcional. Dentre elas, as duas 

últimas são extremamente identificáveis, uma vez que sua capacidade de improvisar e 

                                                 
 
35 Em entrevista dada a Sesc Tv, Hugo Hori comentou que o The New York Times citou o álbum da banda como 
uma das dez melhores coisas que já aconteceram na música brasileira, equiparando-os à Tropicália. Segundo o 
saxofonista, no Brasil essa notícia nunca foi divulgada. 
36 Alusão ao conceito de “aura” cunhado por Walter Benjamin (1936). Segundo ele, em épocas anteriores a 
experiência à reprodutibilidade técnica, a obra de arte era única e condicionada pelo que ele chama de aura, isto 
é, pela distância e reverência que cada obra de arte, na medida em que é única, impõe ao observador. Primeiro — 
nas sociedades tradicionais ou pré-modernas — pelo modo como vinha associada ao ritual ou à experiência 
religiosa; depois — com o advento da sociedade moderna burguesa — pelo seu valor de distinção social, 
contribuindo para colocar num plano à parte aqueles que podem aceder à obra autêntica. 
37 Na descrição de André, Fat Marley é “um DJ, multinstrumentista, físico amador e auto-proclamado "partícula 
anti-musical" Fat Marley é um mistério. Veio a São Paulo apenas uma vez, para uma breve aparição em um 
concerto lotado na Casa das Rosas, teve tempo apenas de entregar seu primeiro CD nas mãos da Outros Discos e 
desapareceu sem deixar rastros. O CD está exatamente no meio do caminho entre a música búlgara de casamento 
e o drum'n'bass”. André conta em sua música Curriculum que ninguém apareceu no show deste DJ 
desconhecido. Depois, no segundo dia, ele revelou que o DJ era André Abujamra e então, vieram seis pessoas 
para o show. 
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construir estruturas musicais aparentemente simples torna sua música especial, o que legitima 

os dois adjetivos auto-empregados. Mas músico pop? 

Conhecemos o pop como sinônimo de descartável, de fácil e de pré-fabricado. No 

entanto, o pop executado por Abujamra aproxima-se do que André Gonçalves Costa38 nomeia 

de “pop existencial”. Segundo ele, este tipo de “música-imagem” caracteriza-se pelo 

distanciamento das velocidades, dos tempos rítmicos, das durações redundantes e dos 

formatos de canção típicos, marcados pela mística do vocalista e pelos refrões decoráveis do 

“outro” pop. Um tipo de pop imagético que formula e experimenta novas formas 

instrumentais, outros jeitos de se cantar e possibilidades existenciais inéditas para o sujeito 

contemporâneo. Um pop que aposta na leveza ao invés do peso desmedido da vida urbana e 

de seus hedonismos noturnos. 

Se levarmos em consideração, por exemplo, que os últimos desdobramentos da música 

pedem que as músicas modais voltem a ser pensadas no quadro contemporâneo, André de 

uma forma ou outra, faz disto parte de sua arte. Observa-se que tal qual a música modal, o 

trabalho de André é norteado pela pulsação rítmica em que,  basicamente, a musica do pulso, 

do ritmo, da produção de uma outra ordem de duração, está subordinada a prioridades rituais. 

Há também, conforme citei, a presença muito forte das percussões (tambores, guizos, gongos, 

pandeiros), e também do mundo dos timbres: os instrumentos viram vozes e as vozes viram 

instrumentos através de falsetes, jodls, vocalizes, sussurros, sotaques, timbres. 

Sua obra também apresenta a Tonalidade, principalmente em seu trabalho de trilhas 

sonoras. A peculiaridade deste aspecto é que, se na música tonal não há entrada para o ruído, 

na música de André ela se mistura aos sons da cidade, do tempo em que vivemos. 

No entanto, é na música do século XX (a que Wisnick chama de serial), que André se 

encontra mais confortavelmente. Toda pluralidade de meios que o artista utiliza para compor 

sua obra, principalmente a tecnologia, faz dele um artista de nosso tempo. Com músicas 

simples, porém tocantes, Abujamra propõe uma nova forma de se compor e escutar música, 

partindo do princípio que aquilo que nos faz musicais, já é intrínseco no humano. Seus shows 

estão repletos destas transformações. Faz, por exemplo, de seu público uma conga39 humana e 

rege o acompanhamento de uma multidão, fazendo delas instrumentos de percussão. Como? 

Divide a platéia em dois. Metade faz um som que ele comanda, seja palmas ou vocalizes. A 

                                                 
 
38 COSTA, A. G. Da emergência de novas subjetividades no universo pop contemporâneo: as aventuras 
subjetivas de Bjork. Dissertação de mestrado da Universidade de Brasília – FAC / UnB. Brasília, 2003. 
39 Instrumento musical 
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outra metade faz, em contratempo com a primeira, outro movimento ou som. O resultado é 

impressionante. 

As perguntas: o que faz a Música prevalecer em uma sessão como essa? Como o 

encontro com o autor nos permite criar em pequena escala? E mais, como esta mesma Música 

se faz através daquele sujeito que ali está no palco? Questões que nos fazem recorrer à 

psicanálise, o que talvez nos ajude a pensar magnífica experiência musical. 

 



 25 

CAPÍTULO II:  

“(H) A PROCURA DO QUE NÃO SE ESPERA” 
 

Ela sendo meu avesso  
usa do meu corpo como endereço. 

Tom Zé 

 

Em um curto texto escrito em 1905-6, Freud1 sugere que todo expectador é alguém 

sedento de experiências e deseja ser um protagonista. Aquele que ali escreve, pinta, toca ou 

encena, vai permitir através da identificação com o herói, que o expectador usufrua as mais 

variadas e emocionantes vivências sem que, no entanto, se arrisque e sofra em excesso tal 

como se a situação fosse real. 

Essa experiência de se envolver com a obra e digamos, “purgar” as próprias feridas, só 

é possível de ser pensada de forma plena se inserirmos na conceituação estética, algo do 

pensamento freudiano que permite descrever a ação ampla que o artista empreende e que 

atinge a pessoalidade do expectador de forma que algo de mais íntimo naquele que assiste, 

seja despertado no momento em que a obra está sendo executada. Refiro-me aqui, ao conceito 

de Inconsciente. 

O jogo de significâncias que rodeia o termo “inconsciente” é de uma complexidade 

extrema. A novidade do conceito freudiano abre alas de um bloco que, se tomado de forma 

errada, leva-nos a graves conseqüências. As distorções promovidas por seguidores de Freud 

que, em prol do desenvolvimento do pensamento do mestre, desnortearam-se do caminho são 

bons exemplos do que não se deve fazer em prol de uma construção teórica. Manipulações de 

conceitos, apropriações de termos de forma indevida, ampliação exageradas de idéias, são 

algumas formas de mostrar a magnitude da epistemologia psicanalítica e que o cuidado para 

se pensar a teoria e a prática é necessariamente observada. 

  Por outro lado, sabemos que tudo aquilo que é perigoso também provoca interesse, e 

que o limite de um conceito epistemológico é, muitas vezes, o estopim de novas reflexões. 

Jacques Lacan que o diga. Neste sentido, Freud em O Inconsciente2, nos alerta sobre a 

utilização do termo inconsciente. Indica a necessidade de utilizá-lo, juntamente com o termo 

                                                 
 
1 FREUD, S. (1905-6). “Personagens psicopáticos no palco”. Tradução sob a direção geral de J. Salomão, Rio de 
Janeiro, Imago. (Edição Standard das Obras Psicológicas Completas Vol. VII), 1987.  
2 FREUD, S. (1915). “O Inconsciente”. Tradução sob direção geral de Luiz Alberto Hanns, Rio de Janeiro, 
Imago. (Escritos sobre a psicologia do inconsciente, Vol. II), 2007. 
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consciente, ora no sentido descritivo, ora no sistêmico, com os significados de pertinência a 

determinados sistemas e de posse de certas características. Ao mesmo tempo em que o 

conceito aponta para um estado em que as idéias e representações se encontram, por outro, 

aponta para um volumoso e complexo sistema regido por leis próprias e que mantém a 

importante característica de não ser dominado pelo Eu. 

Freud3 escreve que a experiência mostra que, quando se trata de outras pessoas, o ser 

humano sabe interpretar os atos latentes muito bem e consegue inseri-los perfeitamente no 

encadeamento do mundo psíquico alheio. No entanto, quando se trata de si mesmo, o 

indivíduo resiste e nem sequer admite a existência psíquica desses atos. Há nas entrelinhas 

destas palavras certo apontamento de que exista uma maior facilidade de identificação do 

saber inconsciente quando este está no sujeito que não seja aquele que o identifica. Presa a 

esta alegoria, encontra-se a imagem do artista que muitas vezes parece atuar conteúdos que 

nos “neuróticos comuns” encontram-se latentes. 

Portanto, a idéia de falar de arte, do artista, do músico em especial, possivelmente 

passa pela idéia de falar de si mesmo. Os atos e palavras que são colocados não esperam para 

ser ditos, mas sim avançam de forma que o recalcado surja e se faça ouvir. As comparações 

são inevitáveis e aqui o germe de um processo de criação, importante ato psíquico, começa ser 

descrito e efetuado ao mesmo tempo. 

Não é surpreendente que meu interesse especial ao conceito de inconsciente, neste 

momento, se faça valer na medida em que a performance do artista que utilizarei neste 

trabalho necessariamente diga respeito a algo daquele que lhes escreve. Desejo esclarecer 

muito bem tal fato4, já que minha relação com a música e com a obra de André Abujamra é da 

mais pura ordem daquela descrita por Freud ao referir-se à Artur Schnitzler5. O pai da 

psicanálise afirmou que evitara o escritor por muito tempo, pois o tomava, com admiração e 

temor como seu “duplo” 6. Em uma de suas correspondências com Arthur, Freud escrevera: 

 

 

 

                                                 
 
3 FREUD, S. (1915). “O Inconsciente”. Tradução sob direção geral de Luiz Alberto Hanns, Rio de Janeiro, 
Imago. (Escritos sobre a psicologia do inconsciente, Vol. II), 2007, p. 23. 
4 A tentativa de esclarecer muito bem já anuncia as deficiências dos esclarecimentos que virão, já que as palavras 
não alcançam plenamente o assunto que aqui pretendo falar. 
5 Conhecido como doctor poeta Arthur Schinitzler (1862-1931) foi dramaturgo, contista, ensaísta, novelista e 
romancista. Um dos poucos escritores da Viena fin-de-siècle que adquiriu importância duradoura. 
6 KON, N. M. Freud e seu duplo: Reflexões entre psicanálise e arte. São Paulo, Edusp/Fapesp, 1996. 
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Sempre que me deixo absorver profundamente por suas belas criações, 
parece-me encontrar, sob a superfície poética, as mesmas suposições antecipadas, os 
interesses e conclusões que reconheço como meus próprios (...) Ficou-me a 
impressão de que o senhor sabe por intuição – realmente a partir de uma fina auto-
observação – tudo que tenho descoberto em outras pessoas por meio de laborioso 
trabalho7. 

 

 

A sensação despertada por tal confissão me faz pensar nos motivos pessoais que em 

mim estão e que, para escrever sobre música e psicanálise, levam-me a utilizar como recorte a 

obra de André Abujamra. É inevitável a sensação de “meu duplo” sentida ao encontrar o 

músico. Estranhamente familiar são suas palavras, suas tonalidades, suas divagações. Mais 

importante ainda, é a forma que o autor ataca sua dor, fazendo dela não somente música, mas 

linguagem. Desta linguagem, vibram conteúdos que quando entro em contato, abrem brechas 

nos contornos do recalque e ali, no momento da audição, da execução da obra, me faz “falar” 

daquilo que me dói, porém de uma outra forma. 

No entanto, há algo muito importante no conceito de Inconsciente que, principalmente 

no que diz respeito ao seu caráter econômico8, permite-nos pensar acerca da música e sua 

relação com aquilo que nos é mais profundo. Vejamos. 

Freud afirma que quando logramos desvelar uma idéia outrora recalcada pelo paciente 

e a comunicamos a ele, de início nada muda em seu estado psíquico. Pelo contrário, num 

primeiro momento, o que conseguimos é provocar uma nova rejeição da idéia recalcada. Mas 

agora o paciente tem efetivamente a mesma idéia sob duas formas em locais distintos de seu 

aparato psíquico; em primeiro lugar, ele tem a memória consciente das marcas ou do rastro 

auditivo da idéia, o qual foi deixado pela comunicação que recebeu; em segundo lugar, além 

disso, ele comprovadamente carrega dentro de si a lembrança inconsciente da vivência 

mantida em sua forma anterior original. Desta forma, para Freud, o recalque não será 

levantado antes que tenha ocorrido a superação das resistências que impedem a idéia 

                                                 
 
7 I KON, N. M. Freud e seu duplo: Reflexões entre psicanálise e arte. São Paulo, Edusp/Fapesp, 1996, p.127-8. 
8 Freud (1915) considera a vida mental a partir de três pontos de vista: o dinâmico, o econômico e o topográfico. 
Do primeiro desses pontos de vista, o dinâmico, a psicanálise extrai todos os processos mentais (independentes 
da recepção de estímulos externos) da ação mútua de forças, que ajudam ou inibem umas às outras, se 
combinam, entram em conciliações umas com as outras etc. Topograficamente, a psicanálise considera o 
aparelho mental como um instrumento composto, esforçando-se por determinar em quais pontos dele ocorrem os 
vários processos mentais. Do ponto de vista econômico, a psicanálise supõe que os representantes mentais dos 
instintos têm uma carga de quantidades definidas de energia, sendo finalidade do aparelho mental impedir 
qualquer represamento dessas energias e manter o mais baixo possível o volume total das excitações com que ele 
se acha carregado. 
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consciente de entrar em contato com os rastros da memória inconsciente9. Então, tomemos 

como referência essa importante conceituação freudiana, a do rastro auditivo.  

Se pensarmos que uma idéia marca o psíquico deixando rastros de sons, 

inevitavelmente estamos falando de um psiquismo marcado por representações sonoras que, 

em verdade, parecem estar mergulhadas em um reservatório de impressões. Vale ressaltar que 

o próprio Freud assinala a importância do som, pois para ele, aprendemos a falar associando 

uma imagem sonora da palavra a uma sensação de inervação da palavra. Depois que 

falamos, temos uma representação motora da fala (sensações centrípetas dos órgãos da fala), 

e a “palavra” tem para nós uma dupla determinação motora. Dos dois elementos 

determinantes, o primeiro, que é o da representação da inervação da palavra, parece ser o de 

menor valor. Além disso, depois de falarmos, obtemos uma “imagem sonora” da palavra 

falada. Neste momento, Freud redige uma importante nota de rodapé onde refere que a 

segunda imagem sonora é aquela da palavra que nós próprios pronunciamos10. 

Para o pai da psicanálise, aprendemos a linguagem dos outros quando nos esforçamos 

por tornar a imagem sonora por nós produzida o mais parecida possível com aquilo que deu 

origem à inervação da fala. Na “fala corrente”, encadeamos as palavras, retendo a inervação 

da próxima palavra até a chegada da imagem sonora ou da representação motora da fala (ou 

ambas) referente á palavra anterior. Aprendemos a soletrar vinculando as imagens visuais das 

letras a novas imagens sonoras que, porém, devem evocar sons já conhecidos das palavras. 

Repetimos então imediatamente a imagem sonora que denota a letra, de modo que a letra, por 

sua vez, nos parecerá estar sendo determinada por duas imagens sonoras que superpõem, bem 

como por duas representações motoras que correspondem uma à outra11. 

 A palavra, segundo o mestre de Viena, adquire o seu significado através da vinculação 

com a representação – de – objeto12 (representação – de – coisa), ao menos se restringirmos 

nossa observação aos substantivos. A própria representação - de – objeto, por sua vez, é um 

complexo associativo composto pelas mais variadas representações visuais, acústicas, táteis, 

                                                 
 
9 FREUD, S. (1915, p. 27). 
10 FREUD, S. (1915, p. 74).  
11 Ibid., p. 56. 
12 GARCIA-ROZA (1991) aponta para a inconveniência do de se traduzirem Objektvorstellung e Wortvorstelung 
por “representação de objeto” e “representação de palavra”, respectivamente, já que a partícula “de” não indica 
aqui que o objeto ou a palavra sejam aquilo que a representação representa, mas sim que o objeto e palavra são 
considerados enquanto representação. A partir daí o que até então era designado como representação-objeto, é 
decomposto por Freud em representação-palavra (Wortvorstellung) e em representação-coisa (Sachevorstellung). 
Assim, o sistema inconsciente de Freud contém apenas os investimentos das representações-coisa, enquanto que 
o sistema Pré-consciente/consciente contém os investimentos da representação-coisa mais os da representação 
palavra. 
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cinestésicas e por diversas outras representações ainda. Assim, a representação – de – 

palavra não se vincula à representação – de – objeto (coisa) através de todos os seus 

componentes, mas somente a partir da imagem sonora. 

 De fato, encontramos no inconsciente apenas representações-coisas que, para superar o 

recalque e tornarem-se conscientes, necessitam ser traduzidas em palavras. Isso reforça seu 

caráter sonoro, lembrando-nos que o universo inconsciente é, em essência, banhado em um 

som que não se conhece. 

Partindo deste teorema, podemos pensar que o som, portanto, está no humano em sua 

forma mais híbrida, que é na forma de conteúdos inconscientes. Se, tal como Freud nos 

demonstra, há conteúdos inconscientes que se ligam a determinadas representações e que a 

emergência de uma força constante determina a necessidade de sua descarga, o sonoro, como 

nos lembra Miriam Chnaiderman13, morre no mesmo ritmo que o tempo e sobrevive num 

espaço fisiológico, conforme é proposto por Freud em seu Projeto de uma psicologia para 

científica14. 

Aqui vale notar que a música pode ser pensada não só como uma forma de superação 

de resistências, mas também como uma variação do modo como os conteúdos inconscientes 

podem ser movimentados para o consciente. Porém, há que se levantar a respeito disto uma 

curiosa questão que permeia um tema conhecido na discussão acerca das artes: Por que as 

coisas se movimentam? Diria os filósofos: para transformar potência em ato... Que o mundo é 

movimento podemos estar certos. Entretanto, por que as coisas precisam sair de dentro de 

você? 

 

                                                 
 
13 CHNAIDERMAN, M. Ensaios de Psicanálise e semiótica. São Paulo, Editora Escuta, 1989. 
14 FREUD, S. (1895[1950])Projeto para uma Psicologia Científica. Tradução sob a direção de Jayme Salomão. 
Rio de Janeiro, Imago. (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. 
I), 1987. 
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O que nunca vou encontrar (?): 

Correspondências entre Freud e Schopenhauer 

 

Há um mundo oculto que Kant ousou pensar. Segundo Dunker15, muito já se fez para 

mostrar a importância teórica de Kant para a psicanálise. A epistemologia freudiana, seu 

modo de conceber o conhecimento e a ciência, tem sua principal referência em Kant. A 

identificação entre o superego e o imperativo categórico mostra sua importância no que diz 

respeito à moral. As categorias do juízo são fundamentais para entender a lógica da negação. 

A noção kantiana de sublime é peça chave da noção freudiana de sublimação. No entanto, há 

algo na filosofia kantiana que Schopenhauer considera obscuro e paradoxal. Um ponto frágil 

de sua filosofia que ao mesmo tempo compreende o ponto mais difícil da mesma. 

Schopenhauer refere-se aqui ao conceito kantiano de coisa–em-si16. 

Para Schopenhauer17, porém, aquilo que é denominado coisa-em-si na filosofia de 

Kant, nada mais é do que a Vontade: um querer infinito que mora em todos os seres; um 

impulso vital de existir. 

Por que a coisa-em-si não permanece coisa-em-si? Porque ela é Vontade e a essência 

da Vontade é ser, no sentido verbo. Para Schopenhauer, ela é algo cósmico, que primeiro se 

constitui corpo, tornando a coisa-em-si uma espécie de força cega que submete o mundo a um 

processo fenomênico infinito que se desenha na espaço-temporalidade. 

 

 

A Vontade, como mera força cósmica desejante, necessita de um mundo de 
formas através do qual ela se inspira em uma temporalidade e, nela, perfaça 
seqüências existenciais infinitas (...) Desenha-se aqui a raiz profunda de todo 
conceito schopenhauriano de existência, baseado nesta relação entre Vontade e 
Temporalidade: ambos são correlatos e concomitantes – um impulso cego voltado a 
uma busca desejante infinita. Um mundo de fins desejados nunca disponíveis no 
presente18. 

 

 

                                                 
 
15 DUNKER, C. I. L. Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica. Tese apresentada para concurso Livre-
docência Departamento de Psicologia Clínica Instituto de Psicologia da USP, 2007. 
16 Em filosofia, a coisa-em-si é um complexo conceito instituído por Kant que, em essência, compreende as 
coisas que existem, mas não podem ser experimentadas pelos seres humanos, pois não podem ser intuídas. 
17 SCHOPENHAUER, A. (1819) O mundo como vontade e como representação. Trad. Jair Barboza. São Paulo: 
EdUnesp, 1999.  
18 IBRI, I. A. O significado da Primeiridade... p. 227. 
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Obviamente, não é à toa que convoco Schopenhauer. Sua obra, em especial o conceito 

de Vontade e seus desdobramentos, permite uma maior percepção daquilo que neste momento 

chamo de inexorável no humano. Contudo, parafraseio o filósofo quando este nos coloca que 

é na experiência de contemplação que o espírito se liberta, se afasta dos jogos de força 

características do existir. Ele ainda afirma que a arte pára a roda do tempo fazendo 

desaparecer as relações tomando como seu objeto essencial, somente a idéia. E é aí que a 

beleza de suas palavras ativa o estopim deste estudo: 

 

 

 Mas a música [...] é completamente independente do mundo fenomenal; 
ignora-o completamente [...] Ela não é, portanto, como as outras artes, uma 
reprodução das idéias, mas uma reprodução da Vontade (grifo meu) 19. 

 

 

Uma reprodução da Vontade. A profundidade desta frase impressiona. Sua 

complexidade e ao mesmo tempo singeleza, inaugura um novo caminho a ser percorrido e nos 

instiga a ampliar o pensamento. Nos deparamos com semelhanças entre determinados autores, 

tão logo emparelhamos alguns de seus conceitos a fim de fazê-los trabalhar em prol do 

entendimento deste algo tão peculiar a que o músico está se referindo. Neste caso específico 

temos a música e o conceito de Vontade schopenhauriano de um lado e, Freud com sua teoria 

psicanalítica do outro. A ousadia de aproximar alguns conceitos de ambos os autores se 

justifica quando tomamos, por um instante, conceitos que possivelmente dialogam, tais como 

Vontade e Pulsão. 

Freud e Schopenhauer nunca se encontraram. Embora a improbabilidade do encontro 

entre os dois pensadores se faz de maneira real, já que estes viveram em épocas diferentes, 

seria interessante pensarmos o que ambos diriam um ao outro sobre determinado assunto se 

um dia pudessem dialogar. Proponho este exercício a partir de agora. Libertemo-nos das 

correntes da razão e deixemo-nos levar, por um instante, pela imaginação. O que diria Freud a 

Schopenhauer frente a uma afirmativa tal qual a descrita nas páginas anteriores: A música não 

é como as outras artes, uma reprodução das idéias, mas uma reprodução da Vontade.   

Freud tinha uma relação intensa com as artes. Contudo, Frayze-Pereira (1996) citando 

Lyotard, observa que examinando a concepção freudiana de arte, descobre-se uma diferença 

de estatuto entre as artes que constituem os pólos de referência da psicanálise – a tragédia e a 

                                                 
 
19 SCHOPENHAUER, A. (1819), 1999, p. 104-105. 
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pintura. Para ele, se por um lado, a tragédia oferece à psicanálise a chave para o trabalho de 

interpretação, uma vez que a própria tragédia já oferece uma análise ou pelo menos uma 

representação privilegiada do que é posto em jogo numa psicanálise (a relação do desejo com 

a castração), por outro, a pintura, como uma cena onírica, representa um objeto ou uma 

situação ausentes que, censurados, só se dão a ver através de seus signos plásticos, o objeto 

plástico, assim como o sonho é pensado segundo a função de representação alucinatória e de 

ludíbrio. Notemos que a música, neste sentido, é excluída por Freud. 

Há relatos de que Freud assistiu alguns concertos como a Carmen, o Don Giovanni e A 

Flauta Mágica, que segundo Jones20 não lhe agradou tanto. Peter Gay21 (1992) relata que o 

pai da psicanálise sentia-se mais como alguém atraído pelo tema de uma obra de arte do que 

pelas suas propriedades técnicas ou formais. Assim, a música se tornava de difícil acesso para 

ele, pois só conseguia obter prazer de uma obra de arte se, depois de contemplá-la por algum 

tempo, conseguisse captá-la à sua maneira, isto é, compreendendo os meios pelos quais ela 

provoca uma determinada impressão. Ele atribuía a sua incapacidade de apreciar aquilo que 

não conseguia compreender a uma maneira de pensar racionalista, ou talvez analítica. 

Apesar de seu aparente distanciamento em relação à música, Strachey, em uma citação 

editorial, fala da ligação de Freud com a pintura, a arte, a literatura e faz uma ressalva ao dizer 

que ele não era tão avesso à música como queria fazer parecer. Também pudera: por mais 

dissonante, por mais atonal, por mais contrapontística que seja, a música serve de metáfora 

para a escuta do inconsciente, o que justifica sua inclusão na lista de objetos de estudos da 

psicanálise. Reforço, portanto, a questão indagada acima: o que Freud diria dos pensamentos 

de Schopenhauer a respeito da arte do som? 

Uma primeira idéia que nos vem imediatamente refere-se à impossibilidade de 

respondermos tal indagação. Entretanto, como esse trabalho é um trabalho da ordem do 

impossível (como já foi dito nas primeiras páginas) e, diante do impossível há que se inventar, 

ousemos brincar um pouco com as possibilidades que o mundo das idéias nos oferecem. A 

seguir algo que poderia ter sido escrito: 

 

 

                                                 
 
20 JONES, E. (1953) A vida e a obra de Sigmund Freud. Vol. I. Rio de Janeiro: Imago, 1989. 
21 GAY, P. Lendo Freud: Investigações e entretenimentos. Imago: Rio de Janeiro, 1992. 
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Prezado Schopenhauer: 

As coisas estão fermentando dentro de mim. Tive a oportunidade de entrar em contato 

com seu trabalho intitulado “O mundo como vontade e representação”. As magníficas idéias 

contidas neste precioso livro alcançam valor maior na terceira parte da obra quando 

constato que, apesar de no ínterim de meu trabalho realizar todo tipo de progresso, hesito em 

tocar em algo que você, com coragem ousa desvelar. Refiro-me ao caráter musical da 

natureza. Há um som que reverbera no que nos é estranhamente familiar e atormenta-me 

pensar que não consigo apreendê-lo, talvez pelo excesso de espírito racionalista presente em 

mim. O fato é que lendo suas palavras me dou conta que isso que denominas Vontade seria o 

germe do que determino como Pulsão e, mais além, que todas as possíveis aspirações, 

excitações e manifestações desta Pulsão traz música corporificada. Meus estudos acerca das 

afasias e meu Projeto já demonstram o valor daquilo que chamei de imagens acústicas, mas 

só agora me dou conta de sua profundidade. É naquilo que não consigo dizer que encontrei o 

que não procurava. 

 

Com estima, 

Sigmund Freud 

 

Prezado Doutor Freud: 

O que posso lhe dizer é que esta que você se referiu, a música, encontra-se 

inteiramente isolada de todas as outras artes. Não reconheço nela nenhuma reprodução de 

uma idéia dos seres no mundo, pois trata-se de uma arte que atua intensamente sobre o que 

há de mais interior no homem, portanto, compreendida como se fosse uma linguagem 

totalmente comum, cuja clareza ultrapassa mesmo a do próprio mundo intuitivo. A Vontade, 

a própria existência, é um sofrimento contínuo, em parte miserável, em parte terrível, porém, 

considerado única e puramente uma representação, ou reproduzido pela arte, apresenta um 

espetáculo significativo, destituído de sofrimentos. Este lado puramente cognoscível do 

mundo e a reprodução do mesmo numa arte qualquer constitui o elemento do artista. Ele é 

cativado pela observação do espetáculo da objetivação da vontade. Ali se detém, não se 

cansa em sua contemplação e reprodução, e entrementes sustenta os custos da apresentação 

deste espetáculo em que  ele mesmo é a vontade que se objetiva. Por isso, suas palavras não 

me são estranhas e as reitero. A superfície acústica da intimidade humana corresponde ao 



 34 

coração das coisas. Nosso diálogo possibilita uma aproximação desta natureza, porém nunca 

a exatidão. Só nos resta contemplar... 

Saudações! 

Arthur Schopenhauer22 

 

 A correspondência acima nunca aconteceu. Trata-se de uma ficção23, cujo enredo, 

encadeia uma série de associações que deliberadamente alcança algumas perguntas iniciais 

deste trabalho, porém as sustenta de forma singular, tendo como conseqüência certa subversão 

da metodologia científica cotidiana. Dito de outro modo, estamos acostumados a manter o 

método de levantar questões iniciais que nos servem de estopim para a elaboração de uma 

dissertação ou pesquisa. Contudo, mesmo havendo perguntas iniciais, acabamos encontrando 

coisas que curiosamente não procurávamos. Embora pesquisa signifique “identificar um 

problema, armá-lo com os instrumentos conceituais adequados, trabalhar com a literatura 

pertinente, e procurar resolvê-lo, ou ao menos avançar na sua formulação24”, em psicanálise 

algo diferente acontece.   

 O próprio Freud nos atenta para isso. Em apenas um parágrafo25, o mestre de Viena 

desenvolve um verdadeiro tratado epistemológico em que deixa claro o que é ciência, 

definindo que embora haja certa diferença entre as ditas ciências humanas e as ciências 

“desumanas”, o rigor necessário é o mesmo. Em suas palavras: 

 

 

 Ouvimos muitas vezes a opinião de que uma ciência deve se edificar sobre 
conceitos básicos claros e precisamente definidos, mas, na realidade, nenhuma 
ciência, nem mesmo a mais exata, começa com tais definições. (...) No princípio, as 
idéias devem conter certo grau de indefinição, e ainda não é possível pensar em uma 
delimitação clara de seu conteúdo. Enquanto elas permanecem nesse estado, 
podemos concordar sobre seu significado remetendo-nos repetidamente ao material 

                                                 
 
22 Colagem de trechos retirados do parágrafo 52 da terceira parte de O Mundo como vontade e Representação de 
Arthur Schopenhauer. 
23 A Enciclopédia Larousse define ficção como “ato ou efeito de simular, fingimento; criação do imaginário, 
aquilo que pertence à imaginação, ao irreal; fantasia, invenção”. Me agrada esta primeira idéia, simular, 
principalmente neste caso.  
24 MEZAN, R. “Psicanálise e Pós-Graduação: Notas, Exemplos, Reflexões”, 1999. 
(www.centropsicanalise.com.br/2000/RenatoMezan.htm). 
25 FREUD, S. (1915) Pulsões e destinos da pulsão. Tradução sob direção geral de Luiz Alberto Hanns, Rio de 
Janeiro, Imago (Obras psicológicas de Sigmund Freud: escritos sobre a psicologia do inconsciente, Vol. I), 1987, 
p. 145. 
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experiencial a partir do qual elas aparentemente foram derivadas; contudo, na 
realidade, esse material já estava subordinado a elas. (...) Entretanto, o progresso do 
conhecimento não suporta que tais definições sejam rígidas, e como ilustra de modo 
admirável o exemplo da física, mesmo os ‘conceitos básicos’ que já foram fixados 
em definições também sofrem uma constante modificação de conteúdo. 26. 

 

 

 Notemos que não há para Freud uma linearidade que necessariamente comece em 

determinado lugar e vá parar em um ponto anteriormente pressuposto. Para ele, o verdadeiro 

início da atividade científica consiste muito mais na descrição de fenômenos que são em 

seguida agrupados, ordenados e correlacionados entre si. Neste sentido, pode-se dizer que o 

presente trabalho assume um caráter freudiano, epistemologicamente falando, quando a 

incerteza do que será escrito leva-nos a aplicar sobre o material algumas idéias abstratas 

obtidas não só a partir de experiências, mas também oriundas de outras fontes.  

 Um exemplo disso é o fato de intuir que a linguagem musical relaciona-se com a 

pulsão. Óbvio que tais intuições não são tão somente puras, pois sempre são baseadas em 

experiências ou retomadas de leituras anteriores que, de algum modo, pode ter nos 

influenciado. Por isso, tais idéias não são escolhidas arbitrariamente, e sim determinadas pelas 

relações significativas que mantém com o material empírico – tal qual nos ensina o pai da 

psicanálise. 

 Freud escreve que é comum que imaginemos poder intuir tais relações antes mesmo de 

podermos caracterizá-las e demonstrá-las. Entretanto, só depois de termos investigado mais a 

fundo determinado campo de fenômenos, é que poderemos formular com mais precisão seus 

conceitos básicos, modificando-os progressivamente, até que se tornem amplamente 

utilizáveis e, portanto, livre de contradição27. O diálogo entre Freud e Schopenhauer é um 

bom exemplo disso. 

 Apesar da articulação entre os dois autores não ser algo nuclear para este estudo, 

encontrei neste possível diálogo um norte para minhas inquietações acerca da música. Os 

atributos recolhidos pelos autores em torno da arte dos sons anunciam que o ato de criar, em 

si próprio, mantém relação com o caráter sonoro no humano, o que nos leva à pensar acerca 

da qualidade acústica das coisas dentro e fora da realidade psíquica. Dito isto, iniciamos um 

                                                 
 
26 FREUD, S. (1915, p. 145). 
27 FREUD, S. (1915, p. 145). 
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caminho a ser traçado entre música e psicanálise, de onde partimos, é claro, daquilo que nos é 

mais contrapontístico28: a pulsão. 

                                                 
 
28“Desiguais e pulsantes, os sons nos remetem no seu vai-e-vem ao tempo sucessivo e linear, mas também a um 
outro tempo ausente, virtual, espiral, circular ou informe, e em todo caso não cronológico, que sugere um 
contraponto entre o entre o tempo da consciência e o não-tempo do inconsciente”. (WISNICK, J. M., 1989) 
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Variação sobre uma nota só: a pulsão 

 

 Tomemos por um instante as correspondências inventadas acima por este que vos 

escreve. Nelas, Freud destaca que há certo caráter musical na natureza, do qual Schopenhauer 

expressa ser o em-si do mundo. É possível desenvolver estas idéias sob um prisma diferencial. 

Digo, há em ambos os autores, a idéia de que exista um som que reverbera no que nos é 

estranho e ao mesmo tempo familiar29. O filósofo alemão corresponde essa manifestação à 

Vontade e o pai da psicanálise cunha um conceito que praticamente a ressignifica. Claro que 

estamos falando aqui do conceito de pulsão (Trieb). 

Há algo de muito musical no termo pulsão. Do alemão Trieb, um termo corriqueiro 

com múltiplos significados que descrevem uma “força impelente” ou “força que coloca em 

movimento30”, a palavra empregada por Freud apresenta uma ampla abrangência que inclui a 

história da espécie (a pulsão como depósito da evolução filogenética e sua fixação na 

fisiologia), as leis da natureza (a pulsão como expressão de princípios e leis) e a noção de 

vontade (grifo meu), segundo Freud, herdeira da pulsão no âmbito psíquico31. 

O fato é que na dimensão humana, vontade ou (agora melhor definindo) pulsão, 

encontram-se vinculadas à existência de modo que não cessam. Ao nos colocarmos diante do 

discurso de um músico, cuja prática o precede, constatamos que há algo de pulsional em seu 

ofício, não no sentido de estímulo (já que tudo que envolve o humano, diz respeito a algo 

pulsional), mas sim no sentido de haver algo de objetivo específico e que age como uma força 

constante, ou seja, algo da ordem da pulsão32. 

 A primeira vez que o termo "pulsão" (Trieb) aparece em Freud foi no "Projeto" de 

1895. Nele, o pai da psicanálise propõe a idéia de que o sistema psi está exposto a quantidades 

de excitação provenientes do interior do corpo (os estímulos endógenos) e nisto se encontra a 

                                                 
 
29 Alusão ao Unheimlich de Freud. O pensador faz uma extensa pesquisa etimológica da palavra Heimlich e de 
seu oposto Unheimlich. Expondo essas duas considerações que ele acredita ser essencial ao seu estudo, Freud 
revela que se é verdade que sentimentos reprimidos se transformam em ansiedade então o que causa medo, deve 
ser algo que foi antes reprimido e agora retorna trazendo a sensação de estranheza. Ou seja, o estranho não é algo 
novo. É aquilo que já foi conhecido, e que só desaparece por conta do processo de repressão. 
30 HANNS, L. A. Comentário do Editor Brasileiro (texto Pulsões e seus destinos) nas Obras Psicológicas de 
Sigmund Freud: Escritos sobre a Psicologia do Inconsciente volume I, 2004.  
31 Ibid., p. 139. 
32 É o que veremos a seguir na entrevista de André Abujamra. 
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mola pulsional [Triebfeder] do mecanismo psíquico. A vontade (Wille), diz ele, é o derivado 

das pulsões [Trieb] 33. 

Segundo Freud, a pulsão seria um estímulo para o psíquico. Porém, ele nos alerta que 

não devemos equivaler pulsão e estímulo psíquico. Em primeiro lugar, o estímulo pulsional 

não provém do mundo externo, mas do próprio interior do organismo. O essencial do estímulo 

é que ele age como num impacto e também pode ser neutralizado por uma única ação 

apropriada 34. 

Mesmo que para Freud existam estímulos cujo campo de influência podem ser 

afastados por meio de ações apropriadas, como as musculares, por exemplo, estes não bastam 

quando falamos em música, já que se evidencia que as necessidades pulsionais são constantes 

e, portanto, são irremovíveis. 

Mas se por um lado são irremovíveis, como explicar o prazer proporcionado pela 

criação? Freud nos dá pistas. Se o sistema nervoso é um aparelho ao qual foi conferida a 

função de livrar-se dos estímulos que lhe chegam, de reduzi-los a um nível tão baixo quanto 

possível, ou, se possível, de manter-se absolutamente livre de estímulos. Então, os estímulos 

pulsionais que se originam no interior do organismo não podem ser eliminados por 

mecanismos musculares, pois impõem ao sistema nervoso exigências muito mais elevadas. 

Incitam-no a assumir atividades complexas e articuladas umas com as outras, as quais visam 

obter no mundo externo os elementos para saciação das fontes internas de estímulos, e para tal 

interferem no mundo externo e o alteram. De alguma forma isso nos lembra o artista e seu 

ímpeto de, através de sua arte, saciar suas fomes internas. 

Diante do caráter fronteiriço entre o psíquico e o somático, a pulsão em Freud 

apresenta algumas características. Possui fonte, pressão, alvo e objeto. A fonte ("Quelle") da 

pulsão é o processo somático que dá origem à pulsão. O alvo ("Ziel", também traduzido como 

finalidade, fim, objetivo ou meta) é a suspensão da estimulação na fonte, mas também são 

alvos as etapas intermediárias que possam levar a este alvo último. Existe, portanto, uma 

satisfação da pulsão ("Triebbefriedigung"), ainda que parcial, a qual Freud define como 

sendo exatamente esta suspensão do estado de estimulação na fonte somática35.  

                                                 
 
33 FREUD, S. (1950 [1895]). Projeto para uma Psicologia Científica. Tradução sob a direção de Jayme 
Salomão. Rio de Janeiro, Imago, (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud. Vol. I), 1987. 
34 FREUD, S. O Inconsciente... op.cit., p. 146. 
35 FREUD, S. (1915) Pulsões e destinos da pulsão. Tradução sob direção geral de Luiz Alberto Hanns, Rio de 
Janeiro, Imago (Obras psicológicas de Sigmund Freud: escritos sobre a psicologia do inconsciente, Vol. I), 1987. 
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O objeto da pulsão é aquilo junto a que, ou através de que, a pulsão pode atingir seu 

alvo. É variável, e não está originalmente ligado à pulsão. Ele é coordenado à pulsão em 

conseqüência de sua aptidão a tornar possível a satisfação36. Ele é, portanto, contingente, mas 

esta contingência não significa indeterminação, pois o objeto será determinado, exatamente, 

por "sua aptidão" (e poderíamos acrescentar aqui: real ou fantasiosa) "a tornar possível a 

satisfação". Esta variabilidade e contingência dos objetos e alvos das pulsões, especialmente 

em relação às pulsões sexuais, é da maior importância para diferenciar a concepção freudiana 

da pulsão de outras concepções, que se baseiam no conceito de instinto como obedecendo a 

uma determinação hereditária fixa do objeto e do alvo. A pressão ("Drang"), finalmente, é a 

soma de força ou a medida da exigência de trabalho. Pois a estimulação que vem do soma e 

atinge o aparelho psíquico impõe a este uma exigência de trabalho psíquico, ou seja, este terá 

que ligar / desligar psiquicamente para achar os meios de livrar-se dessa pressão e buscar 

obter, no corpo (fonte), a satisfação37. 

 Freud propõe dois grupos de pulsões: pulsões do Eu e pulsões sexuais. Deixando um 

pouco de lado as pulsões do Eu38, tomemos por um instante as ditas pulsões sexuais. Segundo 

o pensador vienense, essas são numerosas e surgem de diversas fontes orgânicas atuando a 

princípio independentemente umas das outras e seu alvo é o prazer do órgão. Essas se 

caracterizam pelo fato de serem substituídas umas pelas outras e de poderem trocar seus 

objetos com facilidade. Devido às propriedades supracitadas, elas são capazes de realizar 

ações que se encontram muito afastadas das ações dirigidas inicialmente a determinadas 

metas (sublimação).  

Em psicanálise aprendemos que uma pulsão nunca pode tornar-se objeto da 

consciência, isto só é possível para a idéia que representa essa pulsão na psique. Mas, em 

rigor, também no inconsciente essa pulsão só pode ser representada por uma idéia. Ou seja, se 

a pulsão não aderisse a uma idéia ou não se manifestasse como um estado afetivo, dela nada 

saberíamos. Destaque para o termo aderência que, desde Os três ensaios sobre a teoria 

sexual, Freud anotou alguns comentários. 

                                                 
 
36 FREUD, S. (1915) Pulsões e destinos da pulsão. Tradução sob direção geral de Luiz Alberto Hanns, Rio de 
Janeiro, Imago (Obras psicológicas de Sigmund Freud: escritos sobre a psicologia do inconsciente, Vol. I), 1987. 
37 FREUD, S. op.cit. 149. 
38 "Uma parte (das pulsões sexuais) permanece ligada às pulsões (de autoconservação), dando-lhes componentes 
libidinais" (Freud, 1915, p. 151). Embora as pulsões do Eu visem à conservação de si mesmo e não à reprodução, 
Freud fala de um apoio de uma pulsão sexual (Sexualtrieb) sobre uma pulsão de autoconservação. 
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Sérgio Augusto de Andrade39 nos lembra que o conceito de aderência é importante não 

somente por descrever o mecanismo de permanência das impressões infantis, mas por se 

relacionar de modo esclarecedor com as noções de fixação e especialmente com a de 

“viscosidade” (Klebrigkeit) da libido. O autor refere que a viscosidade descreve uma espécie 

de tenacidade com a qual a libido se vincula a determinados objetos e determinadas 

orientações. Assim, para ele a viscosidade é uma qualidade da cultura e é possível que em 

nenhuma instância ela se exprima de modo mais enfático que em nossa relação com a música. 

Podemos pensar, portanto, que as distorções pulsionais que a linguagem musical oferece, 

possibilita ao afeto, outrora rechaçado, grudar em determinada idéia e vir à tona de maneira 

diferente. Tomando como referencial a ancoragem potencial descrita por Freud, conclui-se 

que pode haver formações de afeto que venham a se tornar conscientes, tal como ocorre com 

outros tipos de formação que conhecemos. Toda a diferença origina-se no fato de que idéias 

consistem em cargas investidas – basicamente em traços de lembranças – ao passo que os 

afetos e sentimentos correspondem a processos de descarga cujas manifestações finais são 

percebidas como sensações. Nota-se que nos é impossível compreender estes processos sem 

acompanharmos a evolução deste importante conceito freudiano que é o conceito de 

sublimação da pulsão. 

                                                 
 
39 ANDRADE, S. A. “Sexualidade da Canção”. In Revista Bravo. p, 22-24. 
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A Sublimação 

 

A sublimação é um dos destinos da pulsão e depende da vinculação e satisfação 

substitutivas da meta original, mas que não sejam resultados da repressão. Estão mais para 

necessidades psíquicas que precisam justamente daquele tipo de pulsão. Aparentemente, 

Freud trataria mais especificamente sobre este tema em um dos artigos metapsicológicos que 

foi extraviado, mas em sua obra existem diversas referências ao conceito. 

Em 1905, nos seus Três ensaios sobre a teoria da sexualidade40, o pai da psicanálise 

associa a sublimação às realizações culturais. Assim, através da sublimação “adquirem-se 

poderosos componentes para todas as realizações culturais” e situa-se o momento inicial do 

processo sublimatório no período de latência sexual da infância. 

Em 190841, contextualiza a sublimação em um momento posterior ao processo auto-

erótico da masturbação, quando a fantasia passa de consciente para inconsciente: 

 

 

Se não obtém outro tipo de satisfação sexual, o sujeito permanece 
abstinente; se não consegue sublimar sua libido — isto é, se não consegue defletir 
sua excitação sexual para fins mais elevados — estará preenchida a condição para 
que sua fantasia inconsciente reviva e se desenvolva, começando a atuar, pelo menos 
no que diz respeito a parte de seu conteúdo, com todo o vigor da sua necessidade de 
amor, sob a forma de sintoma patológico. 

 

 

 No mesmo ano, em Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna42, Freud 

coloca que a constituição inata de cada indivíduo é que irá decidir primeiramente qual parte 

do seu instinto sexual será possível sublimar e utilizar. Aborda-se também a importância das 

pulsões sexuais e da sublimação para o homem marcando a capacidade de deslocar seus 

objetivos sem restringir consideravelmente a sua intensidade como algo fundante na 

concepção de sublimação. Porém, completa afirmando que não é possível sublimar toda a 

                                                 
 
40 FREUD, S. (1901-1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Tradução sob a direção de Jayme 
Salomão. Rio de Janeiro, Imago, (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud. Vol. VII), 1987.  
41 FREUD, S. (1908) Fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade. Tradução sob a direção de Jayme 
Salomão. Rio de Janeiro, Imago, (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud. Vol. IX), 1987. 
42 FREUD, S. (1908) Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna. Tradução sob a direção de Jayme 
Salomão. Rio de Janeiro, Imago. (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud. Vol. IX), 1987. 
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pulsão sexual, pois para a grande maioria das organizações parece ser indispensável uma certa 

quantidade de satisfação sexual direta. 

Em Cinco lições de psicanálise – Quinta Lição43, Freud afirma que a neurose é um dos 

caminhos possíveis da luta contra os complexos, o outro é a sublimação. No mesmo ano 

escreve Leonardo Da Vinci e uma lembrança de sua infância44, onde constrói a hipótese de 

que Da Vinci “conseguiu sublimar a maior parte da sua libido em sua ânsia pela pesquisa”. 

Para provar esta hipótese acredita que seria necessário conhecer pormenores sobre o 

desenvolvimento mental durante os primeiros anos de sua infância. 

Quando Freud lança reflexão sobre o célebre caso do Sr. Schreber, ele trata da questão 

da homossexualidade fazendo relação entre sublimação e a atividade social:  

 

(...) não é irrelevante observar que são precisamente os homossexuais 
manifestos, e entre eles exatamente aqueles que se colocam contra a tolerância 
quanto a atos sensuais, que se distinguem por participação particularmente ativa nos 
interesses gerais da humanidade — interesses que por si mesmo se originaram de 
uma sublimação de instintos eróticos45. 

 

 

Dois textos de 191246 relacionam a sublimação com a vida do neurótico. No primeiro 

deles, Freud afirma que nem todo neurótico possui grande talento para sublimação e que se 

pode presumir que muitos deles de modo algum teriam caído enfermos se possuíssem a arte 

de sublimar seus instintos. Neste sentido, o autor anuncia que muitas pessoas caem enfermas 

exatamente devido à tentativa de sublimar os seus instintos além do grau permitido por sua 

organização. Já no segundo texto coloca a sublimação como uma das duas formas do sujeito 

permanecer sadio quando existe uma frustração persistente de satisfação no mundo real.  

                                                 
 
43 FREUD, S. (1910) Cinco lições de psicanálise – Quinta Lição. Tradução sob a direção de Jayme Salomão. 
Rio de Janeiro, Imago (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. 
XI), 1987. 
44 FREUD, S. (1910) Leonardo Da Vinci e uma lembrança de sua infância.. Tradução sob a direção de Jayme 
Salomão. Rio de Janeiro, Imago. (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud. Vol. XI), 1987. 
45  FREUD, S. (1911) Notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranóia (dementia 
paranoides) capítulo III - Sobre o mecanismo da paranóia Tradução sob a direção de Jayme Salomão. Rio de 
Janeiro, Imago (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. XII), 
1987. 
46 FREUD, S. (1912) Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Tradução sob a direção de Jayme 
Salomão. Rio de Janeiro, Imago. (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud. Vol. XII), 1987. 
FREUD, S. (1912) Tipos de desencadeamento da neurose Tradução sob a direção de Jayme Salomão. Rio de 
Janeiro, Imago. (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. XII), 
1987. 
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Em A história do movimento psicanalítico47, Freud caracteriza e diferencia a 

psicanálise em relação às propostas de Adler e Jung. Ele afirma que o objetivo da análise 

jamais pode ser realizado desviando-se o paciente dos investimentos libidinais incitando-o a 

sublimar, mas sim torná-los plenos e completamente conscientes através de exame exaustivo. 

Ainda no mesmo ano em Sobre o narcisismo: uma introdução48, o pai da psicanálise 

traz uma série de conceitos sobre narcisismo definindo e diferenciando a sublimação com 

relação à formação de um ideal do ego. A sublimação é definida como processo que diz 

respeito à libido objetal e consiste no fato de a pulsão se dirigir no sentido de uma finalidade 

diferente e afastada da finalidade da satisfação sexual; nesse processo, a tônica recai na 

deflexão da sexualidade. A diferenciação entre o processo de sublimação e o da idealização se 

faz na medida em que o primeira relaciona-se ao alvo, à finalidade (Ziel) da pulsão, enquanto 

o segundo está relacionada ao objeto pulsional (Objekt). Assim, a sublimação altera o 

caminho que conduz à satisfação da pulsão (finalidade última), enquanto a idealização altera a 

coisa através da qual a pulsão é capaz de se satisfazer. 

Freud, ao tratar do manejo da transferência49, afirma que instigar a paciente a suprimir, 

renunciar ou sublimar seus instintos, no momento em que ela admitiu sua transferência 

erótica, seria, não uma maneira analítica de lidar com eles, mas uma maneira insensata. 

Há também comentários de Freud acerca da sublimação na série de conferências 

realizadas por ele em 1916/1917. Na conferência de número XXII50, por exemplo, ele afirma 

que a plasticidade ou livre mobilidade da libido não se mantém absolutamente preservada em 

todas as pessoas, e a sublimação jamais tem a capacidade de manejar senão determinada 

parcela de libido. Insiste também no fato de que muitas pessoas são dotadas apenas de uma 

escassa capacidade de sublimar. Já na conferência número XXVII51, o pai da psicanálise 

tratando da relação transferencial, afirma que algumas mulheres conseguem sublimar a 

                                                 
 
47 FREUD, S. (1914) A história do movimento psicanalítico.  Tradução sob a direção de Jayme Salomão. Rio de 
Janeiro, Imago, (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. XIV) 
1987. 
48 FREUD, S. (1914) Sobre o narcisismo: uma introdução.  Tradução sob a direção de Jayme Salomão. Rio de 
Janeiro, Imago, (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. XIV), 
1987. 
49 FREUD, S. (1912) Observações sobre o amor transferencial (novas recomendações sobre a técnica da 
psicanálise III) Tradução sob a direção de Jayme Salomão. Rio de Janeiro, Imago, (Edição Standard Brasileira 
das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. XII), 1987. 
50 FREUD, S. (1917 [1916-1917])Conferência XXII - Algumas idéias sobre desenvolvimento e regressão – 
Etiologia. Tradução sob a direção de Jayme Salomão. Rio de Janeiro, Imago, (Edição Standard Brasileira das 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. XVI), 1987 
51 FREUD, S. (1917 [1916-1917]).Conferência XXVII – Transferência. Tradução sob a direção de Jayme 
Salomão. Rio de Janeiro, Imago (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud. Vol. XVI), 1987. 
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transferência e moldá-la até que atinja essa espécie de viabilidade; outras hão de expressá-la 

em sua forma crua, original e, no geral, impossível. 

Em História de uma neurose infantil52, texto de 1918, Freud coloca a sublimação 

como forma de proteção. Quando Freud redige os Dois verbetes de enciclopédia53, no capítulo 

A teoria da libido, coloca a sublimação como a vicissitude pulsional mais importante. Nela 

“tanto o objeto quanto o objetivo são modificados; assim, o que originalmente era um instinto 

sexual encontra satisfação em alguma realização que não é mais sexual, mas de uma 

valoração social ou ética superior”. 

No capítulo III de O Eu e o Id54, levanta a hipótese de um caminho universal da 

sublimação: toda sublimação se efetuaria “através da mediação do ego, que começa por 

transformar a libido objetal sexual em narcísica e, depois, talvez, passa a fornecer-lhe outro 

objetivo”. No capítulo V apresenta o conceito de defusão pulsional: “após a sublimação, o 

componente erótico já não tem mais a força de enlaçar e capturar toda a destrutividade a ele 

acrescentada, esta última se libera na forma de tendência à agressão e à destruição”. 

Nos seus últimos textos como O mal-estar na civilização55, texto de 1930, coloca-se a 

sublimação como forma de lidar com o sofrimento afirmando que a tarefa de afastar o 

sofrimento “consiste em reorientar os objetivos instintivos de maneira que eludam a 

frustração do mundo externo. Para isso, a tarefa conta com a assistência da sublimação dos 

instintos”. Já nas Novas conferências introdutórias sobre psicanálise – Conferência XXXIII – 

Feminilidade56, texto de 1933, são discutidos os conceitos de masculino, feminino, ativo, 

passivo e bissexualidade. Em sua época, Freud afirma que as mulheres são “mais débeis em 

seus interesses sociais e possuidoras de menor capacidade de sublimar os instintos, do que os 

homens”. Esta hipótese é justificada considerando os fatores diferentes a que são expostos, na 

época em questão, homens e mulheres no desenvolvimento dos seus papeis sociais. Por 

                                                 
 
52 FREUD, S. (1918 [1914]) História de uma neurose infantil. Tradução sob a direção de Jayme Salomão. Rio de 
Janeiro, Imago, (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. XVII)., 
1987). 
53 FREUD, S. (1923 [1922]) Dois verbetes de enciclopédia. Tradução sob a direção de Jayme Salomão. Rio de 
Janeiro, Imago (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. XVIII), 
1987. 
54 FREUD, S. (1923) Eu e o Id. Tradução sob a direção de Luiz Alberto Hanns. Rio de Janeiro, Imago (Escritos 
sobre a Psicologia do Inconsciente Vol. III), 1987. 
55 FREUD, S. (1930) O mal-estar na civilização. Tradução sob a direção de Jayme Salomão. Rio de Janeiro, 
Imago, (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. XXI), 1987. 
56 FREUD, S. (1933[1932]) Novas conferências introdutórias sobre psicanálise – Conferência XXXIII – 
Feminilidade. Tradução sob a direção de Jayme Salomão. Rio de Janeiro, Imago, (Edição Standard Brasileira das 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. XXII), 1987. 
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último, o texto A técnica da psicanálise57, texto de 1937/1939, tratando dos fatores que 

trabalham em favor da análise e dos que trabalham contra ao processo analítico coloca-se que 

“a capacidade do paciente de sublimar seus instintos desempenha um grande papel”. 

Ao percorrer a obra de Freud buscando a sublimação, destacamos importantes pontos 

que nos auxiliam a avançar em nossa discussão. O primeiro deles é que Freud aponta os 

artistas como seres que carregam, em diferentes proporções, a eficiência, perversão e neurose. 

É como se o pai da psicanálise olhasse para estes sujeitos e enxergasse uma classe diferente 

de humanos, cujo aspecto pulsional os diferencia dos outros. Suas palavras - nem todo 

neurótico possui grande talento para sublimação - sublinha essa constatação.  Porém, é 

constante o aviso de Freud de que a libido nunca é totalmente sublimada, uma vez que certas 

organizações necessitam de uma certa quantidade de satisfação sexual. Portanto, o artista não 

é alguém salvo das vicissitudes pulsionais da existência, mas sim alguém que se protege de 

um modo peculiar do mal estar humano. Isto só é possível, segundo o mestre de Viena, 

através da mediação do Eu, que transforma a libido objetal sexual em narcísica, oferecendo-

lhe um outro objetivo. Neste momento, um passo adiante é dado em nosso estudo a partir 

desta constatação. Se o Eu entra em cena e transforma essa libido sexual lhe dando novo 

objetivo, como será que isso é dado na música?  

                                                 
 
57 FREUD, S. (1937[1939]) A técnica da psicanálise. Tradução sob a direção de Jayme Salomão. Rio de Janeiro, 
Imago, (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. XXII), 1987. 
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Um grito:  

Importantes considerações acerca da criação 

 

Renato Mezan, em Tempo de Muda, observa que “apenas uma emoção não basta para 

fazer surgir arte. Ela deve ser transformada e expressa num meio gestual, plástico, sonoro, 

para que possa contribuir à gênese de uma obra. É preciso que o artista dê forma à sua 

experiência, e a forma não é uma questão de afetos. É uma questão de cultura, neste termo 

estando incluídos o domínio das técnicas apropriadas a cada meio, a história das obras que 

nele já se compuseram, o estilo, os debates contemporâneos, o repertório das maneiras de 

representações comuns a uma época ou a um círculo, e outros elementos mais58”. 

Portanto, há aspectos da criação que em parte são conscientes, utilizam mecanismos 

físicos, utilizam recursos práticos, e que não são de natureza inconsciente. Você quer um 

timbre mais metálico para determinada música, utiliza-se um recurso mais físico, mais 

orgânico. E isso depende do conhecimento do artista no assunto. Para mudar o timbre é 

necessário inserir instrumentos conhecidos do músico: oboés, fagotes, sintetizadores. É uma 

questão de opção técnica que depende de um determinado conhecimento, caracterizando, 

portanto, uma atividade mais típica do Eu consciente do que do inconsciente. Onde fica então 

o elemento inconsciente nisso?  

Pensemos por um instante no exemplo de um pianista. Para expressar sua arte, ele 

necessita de um jeito para trazer suas formações inconscientes para o consciente de modo que 

os traços de lembranças (idéias investidas) possam ser traduzidos em afetos e sentimentos que 

toquem a percepção daquele que o ouve. Entretanto, para que isso aconteça, é necessário não 

apenas certa mágica pulsional, mas sim um terreno em que o artista efetivamente possa dar 

forma, contorno àquilo que deseja dizer. No caso do pianista, por exemplo, refiro-me à 

técnica, a textura do som, a forma, ou seja, ao modo de manifestação daquele sentimento. 

Freud constata que o recalque pode bloquear o processo de transformação da moção pulsional 

em expressão de afeto. Essa constatação mostra que o sistema consciente normalmente não 

controla apenas a afetividade, mas também outros campos da personalidade do sujeito. A 

motricidade é uma delas. Assim, Freud relata que enquanto o sistema Cs estiver controlando a 

afetividade e a motricidade do sujeito, poderemos designar o estado psíquico do indivíduo 

                                                 
 
58 MEZAN, R. Tempo de muda: ensaios de psicanálise. São Paulo: Cia das Letras, 1998. 
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como normal59. No caso especial de nosso pianista, um algo mais se faz emergente: a 

afetividade do criador seja ele compositor ou executante, precisa ser traduzida em 

motricidade, movimento, que através de uma técnica, poderá ser passível de ser dita. 

Ao envolver Eu e Id, o quadro teórico se completa. A criação pode ser pensada de 

maneira mais concreta e aí sim, a música se junta a todas as outras formas de arte. Neste 

sentido, encontrei um autor que me foi surpreendente ler o modo como ele descreve o 

processo de criação. Quem já viveu esta magnífica experiência, se identificará em gênero e 

grau com as palavras de Didier Anzieu. 

Didier Anzieu60 afirma que é possível precisar o trabalho psíquico da criação em 

algumas etapas. A primeira seria o cumprimento de um movimento regressivo, ligado a uma 

crise interior e que mobiliza representações arcaicas. A segunda, a apreensão perceptiva clara 

de algumas dessas representações que permitem firmá-las no pré-consciente como núcleo 

organizador atuante. Outra etapa seria a transposição elaborada da imagem, do afeto, do 

ritmo, cujo domínio se adquire segundo a posse de um código familiar (matemático, químico, 

lingüístico, sócio-cultural). A quarta etapa seria a expressão do núcleo organizador dotado de 

grande força de impacto, em uma formulação simples que vai ao essencial de uma realidade 

até então desconhecida. Outras vezes a obra requer um trabalho a mais de composição 

propriamente dita. A partir de várias transcrições elaboradas, no qual provoca a eleição – ou a 

inovação – de um gênero, um estilo, uma disposição interna das partes em uma organização 

de conjunto entra em ressonância simbólica com o núcleo representativo arcaico. Uma vez 

terminada a obra, uma vez convertida em um objeto exterior, a obra é submetida a uma prova 

de realidade de tipo particular, que é o julgamento do público – quinta etapa61. 

Cada uma destas fases – regredir, perceber decifrando, transcrever, compor, produzir – 

leva sua resistência específica. A regressão se vê freada, por um lado, pela rigidez defensiva, 

de caráter ou neurótica, do sujeito. Por outro lado, pelo temor de afrontar, durante o caminho, 

angústias do tipo psicóticas (despedaçamento, persecutória, depressiva). A resistência à 

regressão é uma forma de cambiar o medo ao desconhecido e a inquietante diferenciação, a 

metamorfose. Mas não basta somente regredir: é preciso suportar as fantasias e afetos 

liberados pela regressão, ou seja, impedir que seja invadido por elas62. 

                                                 
 
59 FREUD, S. (1915) “O Inconsciente”. Tradução sob a direção de Luiz Alberto Hanns, Rio de Janeiro, Imago 
(Escritos sobre a psicologia do inconsciente Vol. II), 2006, p. 30. 
60 ANZIEU, D. Psicoanalise del genio creador. Buenos Aires. Vancú, 1978. 
61 ANZIEU, D. 1978, p. 27. 
62 Ibid., p. 27. 
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No segundo processo (ver ou ouvir a representação fantasiada para fixá-la no pré-

consciente como núcleo diretor) a solidão necessária na fase precedente, se transforma em 

uma desvantagem. O criador em vias de apreender o núcleo organizador de sua criação se vê 

assaltado pela dúvida: será que aquilo tem valor? Será um puro delírio pessoal sem interesse 

para os demais? Será falso, feio, mal? Nisto reconhece-se a intervenção corrosiva da pulsão 

de morte, a qual Freud comprovou por experiência que se precipita sobre toda criação em vias 

de fato, a fim de intentar auto-aniquilar-se. O meio mais eficiente para superar esta resistência 

reside na existência de um interlocutor privilegiado, o qual o criador mantém uma 

convivência fantasiada importante, de maneira que este amigo considera válidas as 

representações arcaicas surgidas. Estas representações, que então estão reconhecidas e 

compartilhadas, começam a adquirir aos olhos do criador uma realidade objetiva. Notamos 

isso na história de grandes artistas e pensadores como no caso do próprio Freud e sua relação 

com Fliess, e por que não, na relação do músico que aqui vou citar com seus amigos. 

A capacidade de transformar a vivência interior em algo exterior, metaforizando a ela 

desejos, afetos e representações, de modo que esse algo se transforme em algo vivo, suscetível 

a uma vida própria e, adiante, independente de seu autor, esta capacidade diferencia de modo 

específico o criador do enfermo psíquico. O doente opera essa transferência não em obras, 

mas sim em sintomas. Já o criador – que por sua vez pode ser um enfermo psíquico e produzir 

qualquer sintoma – mantém preservado um campo, o qual Winnicott descreve como campo da 

ilusão. A obra não fará entrar somente o expectador em uma ilusão particular, a de viver uma 

representação de sua própria fantasia quando está frente a uma fantasia ou a um aspecto da 

fantasia própria do autor. A obra, por sua realidade, por seus efeitos, prova que persiste em 

nós, desde a primeira infância, o universo de ilusão, e satisfaz a necessidade que todos temos 

de suportar a dificuldade de viver, de reconciliar de tempos em tempos o princípio do prazer 

com o princípio da realidade63. 

O terceiro processo – transpor (transferir, metaforizar) o núcleo organizador arcaico a 

um material, segundo um código – é excepcional. Supõe um talento especial, próprio do gênio 

criador, que consiste na capacidade de estruturar, inscrevendo-os em um material, dados que 

não estão simbolizados a princípio64. 

O quarto processo – o trabalho de estilo e composição – é o menos estudado a partir 

do ponto de vista psicanalítico, devido a suas relações com o inconsciente serem menos 
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claras. Isto se dá, possivelmente, devido ao fato da escolha estilística, muito mais que apenas 

uma marca, legitimar o grau de complexidade do aparelho simbólico do artista65. 

Já no quinto processo, a resistência recobra sua força no momento de expor a obra a 

um público. Tal fato a desprenderia definitivamente do artista o colocaria a afrontar as 

reações, os juízos, as críticas – ou pior - a indiferença do público (muitos artistas guardam 

durante muito tempo seus manuscritos, proíbem a projeção de seus filmes que datam de 

determinados períodos de suas vidas). 

Deste modo, a obra (sobretudo na música) evidencia a íntima relação entre expressão 

musical – executada através do Eu - e afeto que, quando articulados, impõem-se como 

realização cultural, portanto, como produto sublimatório. É neste sentido que Daniel 

Kupermann66 aponta para a emergência do desejo e da busca de satisfações pulsionais de 

forma alucinatória, que apesar de ocorrerem sem que o mundo externo tenha conhecimento 

imediato disso, não bastam para produzir a correspondente realização deste desejo. Em outras 

palavras, se gritar já não nos é possível e alucinar coloca em risco a integridade psíquica do 

indivíduo, o jeito é fazer uso de outros mecanismos. Cria-se, então, o Hip-Hop que canta a 

agressividade das ruas e da periferia, denunciando o desejo de alívio de desprazer; cria-se a 

música sertaneja que constantemente reclama da perda daquilo que um dia deteve e que hoje 

se foi (mulher amada, terra natal, etc); cria-se o funk carioca que abdica dos aspectos 

simbólicos a fim de experimentar realização de impulsos sexuais; cria-se o samba, o tango, o 

clássico, etc... A música parece explicitar o grito humano direcionado a um outro que detém 

significado tranqüilizador, originalmente representado pela mãe. Será, portanto, a música algo 

da ordem do apelo infantil? Terá a música a ver com algo do laço que o sujeito estabelece 

com o outro? Seja o que for a compreensão da música ruma para um estabelecimento de sua 

relação com os aspectos da comunicação humana, ou seja, da linguagem. 

 

                                                 
 
65 Abre-se um parêntese sobre este assunto, pois Freud (1910) refere que a habilidade técnica do artista consiste 
em sua capacidade de concretizar as formas do seu desejo, metaforizando-as num material. Isto levou Freud a 
rejeitar movimentos artísticos como o expressionismo, por exemplo. Para ele, as formas mais radicais de 
subjetivismo nas artes se referiam a um parentesco entre sonho e obra de arte que apelavam para um 
automatismo na criação. Portanto, a noção freudiana de arte se recusa a qualquer extensão quando a relação 
quantitativa entre o material inconsciente e a elaboração pré-consciente não se mantém dentro de determinados 
limites. Movimentos como expressionismo, surrealismo ou, mais atualmente, a Body Art, configuraria ao invés 
de uma obra de arte, um fracasso do sujeito. 
66 KUPERMANN, D. Ousar rir: humor, criação e psicanálise. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
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CAPÍTULO III:  

REFLEXÕES SOBRE MÚSICA E LINGUAGEM 

 

A música é capaz de reproduzir,  
em sua forma real,  

a dor que dilacera a alma e o sorriso que inebria. 
 

Ludwig van Beethoven 
 

 

No apêndice C de seu artigo O Inconsciente1, Freud retoma algumas reflexões 

apresentadas em seu trabalho de 1891 sobre as afasias. Para ele, a unidade básica da função da 

fala é a palavra – algo complexo que combina elementos auditivos, visuais e sinestésicos. A 

apresentação desta palavra distingue-se em quatro componentes: a imagem sonora, a imagem 

visual da letra, a imagem motora da fala e a imagem motora da escrita. Nota-se que tal 

complexidade da palavra implica em uma intervenção simultânea de funções relativas a mais 

de um ponto do território da linguagem, como afirma Garcia-Roza2. Para o autor são 

associações que vão constituir a ordem (ou natureza) do aparelho de linguagem e que são elas 

as responsáveis pela sua estruturação. Deste modo, Freud conclui que uma palavra adquire 

seu significado ligando-se a uma representação da coisa que consiste no investimento das 

imagens diretas da memória3 da coisa, pelo menos de traços de memória mais remotos 

derivados delas. A partir disto, nota-se que o termo representação (Vorstellung) em Freud 

aproxima-se da noção lingüística de significante. 

O significante é caracterizado por Saussure4 quando ele estabelece que o signo é um 

ente de dupla face e que os termos implicados nele são ambos psíquicos, interligados em 

nossa mente por um veículo de associação. Descreve, portanto, o signo lingüístico como a 

união de um conceito com uma imagem acústica. No entanto, Saussure propõe que 

                                                 
 
1 FREUD, S. O Inconsciente... op.cit., p. 55-56. 
2 GARCIA-ROZA, L. A. Introdução à metapsicologia freudiana 1. Rio: Jorge Zahar, 1991. 
3 Segundo Laplanche e Pontalis (1992[1967]), Freud não tem uma concepção estritamente empírica sobre a 
memória, segundo a qual ela seria receptáculo puro e simples de imagens. Ele fala de sistemas mnésicos, 
dividindo a lembrança em diferentes séries associativas, designando pelo nome de traço mnésico o signo sempre 
coordenado com outros e que não está ligado a esta ou aquela qualidade sensorial que mantivesse uma relação de 
semelhança com o objeto. O objeto musical, segundo Miriam Chneidermann (1989), é aquele que sobrevive 
psiquicamente quando na realidade física desapareceu ao instaurar o rastro mnemônico, ou seja, ao romper, no 
sistema de neurônios, barreiras de contato, criando dessa forma vias de facilitação que vão constituir a memória. 
Para ela, sem ato memorial não se poderia escutar música. 
4 SAUSSURE, F. Curso de lingüística geral. São Paulo: Cultrix, 1972. 
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designemos essas duas partes, por outros nomes que apresentem a propriedade de evitar uma 

controvérsia terminológica. Deste modo, o autor mantém o termo signo para determinar o 

total e substitui conceito e imagem acústica por significado e significante, respectivamente. 

A breve apresentação do conceito de significante, que tanto se aproxima da 

Vorstellung de Freud, propõe uma questão primordial para a elaboração de um raciocínio 

acerca do objeto sonoro na música. Notar-se-á que os padrões sonoros produzidos na música 

se constituirão em ressonâncias pulsionais que se apresentam como distorções na cadeia 

significante. Talvez essa distorção, que aparentemente tanto incomodou Freud, nos remeta à 

estranheza de um não-falável que paradoxalmente diz algo. 

 

 

A música, ao tocar na nossa sensibilidade e nos emocionar, resgata o 
humano que temos em nós, dando-nos uma identidade. Quando nos alienamos de 
nós mesmos, quando nos percebemos estranhos a nós próprios, ou quando nos 
sentimos por vezes desagregados internamente, a música, em especial, e a arte em 
geral, possibilitam-nos uma integração, juntando nossos pedaços (...) A música pode 
também originar-se nos expressivos sons vocais, os quais são importantes na 
manutenção da relação mãe-bebê, e pode vir representar uma forma não-verbal ou 
pré-verbal de comunicação, relacionada com a infância5. 

 

 

 

Lederman lembra que Kohut, em um trabalho sobre musicoterapia escreve que a 

música, como forma extra-verbal de funcionamento mental permite uma regressão sutil ao 

pré-verbal, isso é, para verdadeiras formas primárias de experiência mental enquanto ao 

mesmo tempo permanece social e esteticamente aceitável6. Notemos que minha insistência 

nesse aspecto não é à toa, já que desejo marcar esta importante qualidade da música de 

traduzir, comunicar. 

“A voz da mãe é a da música; a música é da voz da mãe” – mãe música e música-mãe. 

É assim que Pierre Paul Lacas define a arte dos sons em seu ensaio “Autour de l’inconscient 

et de la musique7”. Para Lacas os estímulos sonoros não são estranhos à ordem simbólica, à 

ordem da linguagem, e o inconsciente do novo ser humano, o inconsciente por nascer, banha-

se no sonoro. Para a criança, antes da aquisição da linguagem, mas já apta para perceber o 

                                                 
 
5 LEDERMAN, G. “Escuta musical – escuta analítica: algumas reflexões”. Psicanálise em Revista, v.4 (1) 117-
122, Recife .2006. 
6 Ibid., p. 120. 
7 LACAS, P. P. “Autour de l'inconscient et de la musique” in Verdiglione A - Dissidence de l'inconscient et 
pouvoirs, Paris: Union Générale d'Éditions, 1979. 
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fenômeno, o objeto musical funcionará da mesma forma que a linguagem falada que lhe é 

dirigida: o som musical e o linguajar serão portadores de uma significação efetiva primeira. 

Na criança receptora não há distinção efetuada entre o som alógico (barulhos ambientes, sons 

diversos, músicas variadas) e o fenômeno sonoro lógico. 

O sonoro funde (ou será funda?) e nutre o inconsciente em sua aparição primeira. Mas, 

em termos fisiológicos, não existe imagem de um som. Um som é tão imaginável quanto o 

silêncio. O sonoro, sendo muito mais arcaico, não impõe fronteiras facilmente demarcáveis 

aptas para guiar as relações entre as crianças e os objetos que soam8. 

Haja vista que muitos autores delimitam a música como linguagem, há de se perguntar 

por um instante o que seria, portanto, a linguagem para que assim definida, possamos inseri-la 

na compreensão da arte dos sons. 

Roman Jakobson, no texto Dois aspectos da linguagem e dois tipos de afasia9, define 

a linguagem a partir de duas operações que presidem todo ato de fala: a seleção e a 

combinação. Essas operações engendram uma série de procedimentos comuns em todas as 

línguas. A seleção de palavras e de outras entidades lingüísticas se realiza através de 

associações feitas por identidade (semelhança) e por oposição (diferença). Essas relações de 

associação são chamadas de similaridade. Seleção e substituição “são as duas faces de uma 

mesma operação10”. A combinação de unidades lingüísticas já selecionadas cria um contexto, 

estabelecendo um modo de organização, em que a posição de um significante em relação aos 

outros determina a produção do sentido. Essas relações de concatenação são chamadas de 

contigüidade. Essas duas operações de linguagem engendram dois eixos (os eixos do 

paradigma [seleção / substituição / relações de similaridade] e do sintagma [combinação/ 

contextura / relações de contigüidade]) e dois processos (os processos metafórico e 

metonímico). 

 Se para a lingüística a função da linguagem é a comunicação, para a psicanálise é a 

evocação. A fala como ato de discurso, e não como ato de fonação, implica sempre dirigir 

uma mensagem para alguém, demandando uma resposta. Neste sentido, é através da fala que 

se realiza a função da linguagem. No entanto, como a própria psicanálise nos ensina, há que 

se dizer da impossibilidade de se atingir plenamente esse objetivo (obter resposta a partir de 

uma demanda). Isso levanta suspeita acerca da exclusividade da fala como função de 

                                                 
 
8 LACAS, P. P. “Autour de l'inconscient et de la musique” in Verdiglione A - Dissidence de l'inconscient et 
pouvoirs, Paris: Union Générale d'Éditions, 1979 
9 JAKOBSON, R. Lingüística e comunicação. São Paulo, Cultrix (1969) 
10 JAKOBSON, R. (op. cit. p. 40). 
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linguagem, abrindo caminho para uma reflexão sobre a linguagem e a possibilidade de 

invenção de novos recursos para que ela firme seu objetivo de evocação. Claro que faço 

referência a um recurso específico - a música. 

A recuperação dessa velha reflexão acerca da correspondência entre as estruturas 

musicais com a afirmação desta como linguagem e comunicação, tempera e dá profundidade 

ao nosso trabalho. Pensadores de várias épocas viram na música uma possível relação com 

nossa forma de estabelecer laços. 

 Rosseau reformula uma teoria da imitação, fundando-a numa reconstrução conjetural 

da origem comum da música e da linguagem, que deverá exercer profunda influência sobre a 

literatura européia do fim do século11. Para o pensador, a fala e o canto não se distinguiam um 

do outro. Além de melódicas e poéticas, as línguas primitivas eram emitidas em tom de canto 

ou recitação. 

Steven Mithen12, por exemplo, supõe que a música e a linguagem tiveram origem 

comum e que uma espécie de combinação de protomúsica e protolinguagem caracterizou a 

mente do homem de Neandertal. O autor refere que, com o desenvolvimento de uma 

linguagem compositiva e de regras sintáticas, permitiu-se dizer um número infinito de coisas, 

em contraste com o número limitado de frases que o Hmmm13 permitia. Mithen afirma que o 

cérebro dos bebês e crianças teria se desenvolvido de um novo modo levando-os a perder o 

ouvido absoluto e diminuindo suas habilidades musicais. 

Até mesmo Darwin teoriza sobre essa possível relação14. O autor supõe que nossos 

ancestrais semi-humanos usavam tons e ritmos musicais em determinados períodos quando 

todos os tipos de animais excitam-se não só por amor, mas também por intensos arroubos de 

ciúme, rivalidade e triunfo. Assim, Darwin hipotetiza que a fala teria evoluído dessa música 

primeva. 

Embora encontremos autores importantes que estabeleçam diferenças entre música e 

linguagem (tal qual Hanslick15), bem como as filosofias do século XX concentraram-se na 

                                                 
 
11 ROSSEAU, J. (1781) Ensaio sobre a Origem das Línguas. Tradução de Fulvia M. L. Moretto. Campinas: 
Editora da UNICAMP, 1998. 
12 MITHEN, S. The singing Neanderthals: the origins of music, language, mind and body. Harvard University 
Press, 2005. 
13 Mithen denomina Hmmm (Holística-mimética-musical-multimodal) o tipo de linguagem cantada e sem 
palavras individuais entoados pelos primitivos. 
14 DARWIN, C. (1871) The descent of man, and selection in relation to sex. Nova York, Appleton,. 
15 Em uma das mais importantes obras sobre estética musical, Hanslick (1854) diferencia a linguagem musical da 
linguagem comum. Para o autor, na linguagem o som é somente um signo, um meio para expressar algo 
completamente diferente desse meio. Na música, por outro lado, o som tem importância em si, é objetivo por si 
mesmo. Segundo ele, a autonomia das belezas sonoras, por um lado, e o absoluto predomínio da opinião de que 
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natureza essencialmente temporal e ante-predicativa da música, considera-se em muitos casos 

a música como uma linguagem autônoma, mais autêntica e originária na evidenciação de seu 

elo com a experiência, ou seja, como o exemplo de um pensamento sem imagem. 

José Miguel Wisnick nos dá um bom exemplo acerca desta elaboração ao criar a 

imagem de um sociograma entre as notas, no qual elas são imantadas pelos seus eixos de 

ressonância e de vizinhanças: 

 

 

O eixo de ressonância poderia ser comparado àquilo que em lingüística se 
chama similaridade, enquanto a vizinhança de semitom atua no terreno da 
contigüidade. A primeira configura paradigmas harmônicos, pontos de estabilização, 
enquanto a segunda projeta apelos sintagmáticos e seus deslocamentos. Como a 
música não é linear, mas melódica e harmônica, sucessiva e simultânea, esses eixos 
estabelecem relações de interferência e imbricação que a linguagem verbal só 
experimenta tendencialmente no texto poético. Pode-se dizer que as relações de um 
som com os seus formantes são da ordem da filiação, enquanto a sua relação com os 
tons vizinhos por deslizamento cromático é da ordem da aliança16”. 

                                                                                                                                                         
 
o som é puro e simples meio de expressão, por outro lado, contrapõem-se de maneira tão definitiva que a mistura 
dos dois princípios é uma impossibilidade lógica. 
16 WISNICK, J. M. O som e o sentido. Uma outra história das músicas. São Paulo, Companhia das Letras, 1989, 
p. 226-227. 
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Um possível encontro entre música e linguagem: a piada 

Um artigo de 1979 escrito por Daniel Sabeth17 demonstra como é possível aproximar 

os mecanismos da piada18 com os mecanismos existentes na música, principalmente os 

mecanismos de condensação, deslocamento e formação substituta. O processo de composição 

(o autor refere-se aqui a parte técnica) utiliza-se muitas vezes destes mecanismos presentes na 

formação da piada, a fim de que possa ser produzido prazer. A energia excedente 

economizada na audição da melodia produz prazer. Portanto, tal qual na piada, a música é um 

procedimento socialmente aceito em que o sujeito sente prazer nas analogias sonoras carentes 

de significado verbal. 

Como diria o pai da psicanálise, o humor é uma defesa. Defende-nos da tensão 

existencial, defende-nos da supressão do ódio, defende-nos da repressão sexual. Uma forma 

de se obter prazer, apesar dos afetos dolorosos que se apresentam nas situações em que ele 

emerge. Em Os chistes e sua relação com o inconsciente19, Freud toma como ponto de partida 

que a piada, os trocadilhos e os ditos espirituosos servem àquilo que ele considera como o 

objetivo constante do trabalho do sonho: liberar e dissimular simultaneamente as peripécias 

do desejo. Os mesmos mecanismos que constituíam os processos mecânicos originários 

(condensação e deslocamento), descritos por ele em A Interpretação dos Sonhos20, entravam 

em vigor na construção de uma piada. 

Entretanto, o funcionamento destes mecanismos está a serviço, para Freud, de 

representações recalcadas que escapam ao recalque, encontrando satisfação na criação de 

representações substitutivas. É a capacidade sublimatória entrando em ação e proporcionando 

o apaziguamento da pulsão que, apesar do pai da psicanálise situá-la como um destino 

pulsional, ela permanece obscura se a referirmos somente à satisfação da libido em termos 

quantitativos. Isto ocorre devido ao fato de, justamente no caso da sublimação, a descarga que 

se encontra inibida ter a peculiaridade de proporcionar um intenso prazer, cuja dinâmica nada 

                                                 
 
17 SABBETH, D. “Freud's theory of jokes and the linear-analytic approach to music: a few points in common”. 
International Review of Psychoanalysis ; v.6 p.231-237, London: The Institute of Psychoanalysis, 1979. 
18 Refiro-me aqui ao chiste freudiano que Renato Mezan propõe traduzir por “piada”, já que segundo o 
psicanalista a tradução de Witz por “chiste” feita pela Edição Standard Brasileira é infeliz, pois é baseada no 
espanhol e não contempla o significado freudiano de “ser um dito mordaz, cujo caráter ofensivo é apenas 
levemente recoberto por seu invólucro espirituoso” (MEZAN, 2005 p.142). 
19 FREUD, S. (1905) Os chistes e sua relação com o Inconsciente. Tradução sob a direção de Jayme Salomão. 
Rio de Janeiro, Imago, (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. 
VIII), 1987. 
20 FREUD, S. (1900) A Interpretação dos Sonhos. Tradução sob a direção de Jayme Salomão. Rio de Janeiro, 
Imago, (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. IV), 1987. 
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tem a ver com a supressão de uma tensão. Ao contrário, é muitas vezes a própria atividade em 

si (e não o seu resultado) que proporciona o prazer. Diante disto, pergunta-se, portanto, que 

prazer é esse produzido em atividades cujo fazer denota mais importância do que a própria 

produção resultante?Eis o enigma da música. 

O prazer proporcionado pelo fazer musical é resultado de uma formação muito mais 

complexa, que coloca em jogo aspectos dinâmicos muito mais intrínsecos do que se possa 

imaginar. Primeiramente, ao comparar a música com os mecanismos da piada, nota-se que, 

em ambos, suas eficácias estão diretamente relacionadas com a capacidade de veiculação de 

pensamentos oriundos tanto da esfera sexual, quanto da esfera agressiva, o que justifica a 

presença tanto do humor quanto da música em ocasiões extremamentes singulares, em que a 

racionalidade, juntamente com todos os preceitos morais, não permitiria o despertar de um 

riso. 

No caso da piada, um exemplo razoável são as “piadas de Português”. Quem nunca 

ouviu, ou até mesmo contou uma piada de Português? Mal sabemos que o efeito do riso 

provocado pela piada não consiste apenas na graça do conteúdo da estória contada - penso eu 

- mas sim na chance de efetuar um ataque, digamos cultural, àqueles que um dia obtiveram 

um poder pátrio (de pai) sobre nós brasileiros. Impulsos parricidas tupiniquins? A verdade é 

que é notável a singularidade geográfica do efeito de tais estórias, já que as “piadas de 

português” não parecem ser tão efetivas em outros lugares do mundo como na Europa ou na 

Ásia. Do mesmo modo, as “piadas de judeu”, por exemplo, que são contadas ao longo da obra 

freudiana, não nos desperta a mesma graça do que despertaria no próprio Freud, uma vez que 

o contexto social-político tanto da época, quanto do próprio Freud não condizem com os 

nossos atuais. 

Já no caso da música, o exemplo será visto a seguir. É chegado o momento de ouvir as 

palavras de alguém que, segundo ele próprio, “vive de algo que não existe”. 
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CAPÍTULO IV 

AÍ SIM... UMA PROCURA!! 

 
Sou dos que amam apagar a  

distinção entre arte e vida.  

John Cage 

 

No final de 2006, algumas circunstâncias me levaram ao Sesc Consolação, em São 

Paulo. Uma questão havia me empurrado para lá. Questão esta decisiva que envolveria 

filiação, família, paternidade. Ninguém poderia saber da dor que me acometia naquele 

instante. Reflexões acerca de minha formação como analista pegava carona nas angústias, 

incitando-me a relacionar a dor com aquele santo ofício que eu desejava executar. 

Mas enfim, ali estava eu ferido, calado naquilo que me é mais íntimo, no saguão de 

um Sesc, sozinho, apenas com meus pensamentos. Estava atrás de algo para espairecer e 

minha referência era um pequeno anúncio de jornal, cujo conteúdo falava de um espetáculo 

que, mal eu sabia, me seria paradigmático. 

No momento em que acreditava que não era possível colocar em palavras aquilo que 

estava sentindo, um personagem adentra o palco. Um grandalhão de quase dois metros, com 

aparentemente cem quilos, vestindo uma roupa engraçada, inicia uma bonita melodia: 

 

 

“O infinito é infinito 

O infinito é o amor 

O infinito nunca acaba 

Porque nunca começou”. 

 

 

A beleza destes versos tocou-me de um modo peculiar. Algo me dizia que aquilo ali 

seria muito bom. As imagens, as representações, a brincadeira com as palavras, tudo aquilo 

suscitava sensações, emoções, lembranças as quais não é possível nomear. Apenas aquela 

melodia, muito bem casada com a letra, poderia realizar esta façanha. 

“Meu nome é André Abujamra. Quem aqui não me conhece?” - perguntou o músico.  

Quase oitenta por cento da platéia (inclusive eu) levantou a mão. Vagas lembranças 

acerca de seu nome martelavam em minha cabeça: a associação a uma enorme banda não 
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muito famosa cheia de músicos e teatralidade, umas trilhas sonoras de um grande programa 

infantil, um programa curioso e provocador tocado por seu pai. Eram estes os dados que eu 

tinha sobre o artista. 

Com muito humor, André se apresentou e deu prosseguimento ao show. O público 

contemplava aquilo tudo com cara de vislumbre e percebia, aos poucos, que estávamos diante 

de uma poesia de qualidade. Quero dizer, não no sentido estético “belo ou feio”, mas sim, no 

sentido de um algo que emanava e que por algum motivo pendia no ar, mantendo a platéia 

acesa e o imaginário a todo o vapor. O grandalhão sabia como encantar e a musicalidade que 

emanava de sua banda me fez crer que estava diante de Música. 

Três anos depois, estou voltando de uma entrevista que fiz com o músico André 

Abujamra em um estúdio paulista. Na ocasião, estava na reta final desta dissertação de 

mestrado e muitas questões ainda estavam pendentes para mim, principalmente no que diz 

respeito ao incognoscível na música: criação, dor, linguagem... O friozinho da madrugada me 

faz refletir e no carro, ensaio algumas reflexões acerca de meu encontro21: 

 

Estou voltando, agora é noite do dia dezessete de abril de 2009. É meia noite e vinte e 

quatro, então já é outro dia!! Estou voltando da entrevista que fiz com André Abujamra. A 

experiência foi mais do que interessante. Foi talvez revigorante. A maneira com que André 

lida com sua arte é, no mínimo, algo para se invejar. Acho que não só com a arte, mas 

também à maneira como ele lida com as coisas. Seu jeito livre de pensar, sua maneira sempre 

humorística de falar, de lidar com as coisas é algo que brota. Nós falamos sobre música e 

psicanálise e interessantemente, a primeira coisa que ele me disse é que não gosta do Freud, 

mas sim do Jung. O que é curioso, já que a referência de meu trabalho é justamente 

freudiana, mas há algo nisso de psicanalítico. É essa cisão, essa quebra que tanto me atrai 

na obra do André, neste sentido, sua obra parece passar pela psicanálise. Ele mesmo disse: o 

caos e o não – caos reina a todo o momento e eis que... (inaudível) 

Longe de querer teorizar agora, mas acho importante falar sobre este algo que pulsa 

que ele mesmo diz. Esta onda tão forte que jorra nele e que para ele não há como teorizar. 

Isso, para mim, é algo muito interessante, pois, parece ser algo da ordem da linguagem. Na 

criação não se trata apenas de um querer... Enfim... mas o que é importante comentar são 

algumas coisas que aconteceram na entrevista... Como foi. Chego lá e prá começar houve um 

desencontro. Marcamos oito e meia. Foi o que ele me escreveu. Então fui ás oito e meia da 

                                                 
 
21 Transcrição de gravação realizada na madrugada do dia 18/04/2009. 
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manhã e chegando lá, descubro que seria ás oito e meia da noite! Este primeiro desencontro 

marca algo importante para este trabalho. Me fez pensar que o resultado disso que escrevo 

será um algo diferente, e não um encontro comum. Gostaria de fazer algo muito mais de 

prosa do que dissertativo. Caso eu consiga atingir esta meta (o que é difícil), ficarei muito 

feliz, porque determinadas experiências, como essa que vivi hoje, como a experiência da 

música, não são possíveis de escrever se não, de forma metafórica, de uma forma artística. 

Acho que neste sentido o conceito de Primeiridade de Peirce ajuda-nos a pensar a 

particularidade deste evento que é a pura criação ou a contemplação. Para mim é muito 

curioso chegar em um estúdio e ver esses homens trabalhando. Hoje, por exemplo, eles 

estavam lá gravando os metais do novo disco do André que, diga-se de passagem, fala sobre 

alegria. Propício não? Ele quer falar sobre alegria dizendo que hoje em dia é muito fácil ser 

triste, as pessoas cobram você a ser triste. Idealizações à parte, pois claro que existem coisas 

pessoais dele (e não há o intuito de analisar neste trabalho a personalidade do André a partir 

de sua obra), é inevitável sentir - ao acompanhar as gravações - um certo sentimento de 

Unheimlish. A experiência de ver o casamento entre talento e tecnologia é algo 

surpreendente. Escrevendo sobre música em meu trabalho eu esqueço de mencionar a grande 

coisa, a imensa mudança, do que acontece quando entra em jogo a tecnologia na música. O 

produtor do André Abujamra, Sérgio Sofiatti, é muito competente em manusear aquela 

aparelhagem que mais parece o cockpit de uma nave espacial. Muitos botões, muitas coisas 

para mexer e então, as pessoas podem dizer: “Ah, é computador! Isso é coisa de informática 

mexer no Pro- Tools22. Não é. A sutileza dos botões girados meio milímetro para a esquerda 

ou direita faz enorme diferença e eleva o produtor também à condição de artista, também é 

bonito de se ver. Vê-se que o resultado da criação em si parte de um autor, mas é 

compartilhada por muita gente. O André citou  Rodin23, artista que dizia que a escultura já 

estava lá. Ele somente a fazia aparecer. Interessante pensar nisso sobre a música, porque 

parece que a música (eu concordo com o André) ela Está (no sentido verbo). Está atuando, 

ela é linguagem, porque a linguagem simplesmente está, simplesmente é. Acontece que 

determinadas pessoas parecem ter a capacidade de domar essa linguagem, esse algo que está 

no ar e que nos é difícil teorizar. Acho importante dizer isso, pois só a metáfora parece dar 

conta desta especificidade. Eu pensei em perguntar para ele sobre as holófrases existentes em 

                                                 
 
22 Estação de trabalho em áudio digital que integra hardware e software, que é muito usada por profissionais na 
produção de música, pós-produção, em filmes e na TV. É feita pela Digidesign, uma divisão da Avid 
Technology. 
23 Auguste Rodin foi um famoso escultor francês (1840-1917). 
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suas música24, mas obviamente não era isso que ele estava ali para dizer, e possivelmente ele 

não conseguiria responder. Percebi sua dificuldade em tentar responder as perguntas que 

diziam respeito a este algo mais mecânico da criação. É explícito que para ele não há esse 

algo, esse mecanismo, esse estopim que faz desencadear todo um processo. É nítido para mim 

que um verdadeiro criador é aquele que atua, no sentido psicanalítico de acting out25, 

simplesmente atua. Eu me lembro de uma entrevista que vi do Francis Bacon26 em que o 

repórter teorizava sobre sua arte e lhe perguntava o que ele achava daquilo que disse. O 

artista respondia: “Sei lá. Eu não pensei no que fazer. Fui lá e fiz!”. O repórter insistia, mas 

Francis Bacon ainda dizia: “quando vi, já estava feito”. Não há neste sentido algo para ser 

teorizado. No entanto, falar sobre isso, há um paradoxo. O desejo de escrever, de ler isso 

tudo com as lentes da psicanálise é muito grande, pois a infinidade de coisas que aparecem 

neste processo nos atenta a tentar. Pensar nas questões infantis, do prazer da brincadeira 

que a criança tem e observar ali, adultos sentados e gravando, e brincando, e criando, e 

ouvindo o resultado. Acho que o mágico na música é isso, você tocar e escutar o resultado, 

receber do meio ambiente uma resposta. Uma resposta abstrata, mas que paradoxalmente é 

uma resposta mais do que concreta. Chega quase a pegá-la na mão. 

Eu acompanhei a gravação dos metais de duas ou três músicas. O acerto precisa ser 

milimétrico. Havia uma dificuldade em se gravar um solo de saxofone, umas escalas búlgaras 

extremamente difíceis que o músico Hugo Hori (que diga-se de passagem é um grande 

músico) estava com dificuldade de acertar o tempo. A perfeição veio depois de algumas 

repetições. A nota que André queria que ele tocasse e que estava passando, era tão sutil que 

chegava a ser imperceptível, inaudível. Mas o ouvido e a teimosia do músico não deixava 

passar: “Tem que repetir! De novo, de novo, de novo...” E mostrava com a boca como era...  

E é impressionante como está na carne do sujeito. Está escrito na partitura, porém, está na 

carne do cara.  A partitura podia estar incompleta, mas na cabeça do André não. Neste 
                                                 
 
24 A figura gramatical da holófrase designa uma frase que se exprime por uma única locução, ou seja, uma frase 
em que sujeito, verbo e complemento são aglutinados de tal maneira, que ficam reduzidos a uma só palavra. No 
curso de seu ensino, Lacan utiliza-se desta noção, em algumas ocasiões, apropriando-a ao corpo conceitual da 
psicanálise, para exprimir, de uma maneira geral, o que diz respeito a uma perturbação na incidência simbólica 
da linguagem para o ser que deve constituir-se como sujeito do inconsciente. No início, ao me atentar para a obra 
de André Abujamra, me chamava atenção a presença desta figura gramatical em suas letras, no entanto, percebi 
depois que essa era apenas uma parte do todo de sua obra. Um bom exemplo de holófrase é sua música 
Ninguepomaquyde (“ninguém pode mais do que Deus”). 
25 Acting out, segundo Laplanche e Pontalis, é um “termo usado em psicanálise para designar as ações que 
apresentam, quase sempre, um caráter impulsivo, relativamente em ruptura com os sistemas de motivação 
habituais do sujeito, relativamente isolável no decurso das suas atividades, e que toma muitas vezes uma forma 
auto ou hetero-agressiva” (LAPLANCHE & PONTALIS, 1992, p. 6). 
26 Artista anglo-irlandês de pintura figurativa. Seu trabalho é audaz, austero, com imagens grotescas, fazendo 
alusão a pesadelos. 
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sentido o que ocorre parece ser algo da ordem de um parir. Parir a música, fazer com que 

ela saia, tome vida...  

Não sei... Falando assim, voltando no carro nesta noite fria, me faz pensar que nada 

disso é em vão. Recentemente em uma discussão com colegas, pensando sobre o título de 

mestre que se obtém ao término de um mestrado e as dificuldades enfrentadas por estes para 

lecionar em Universidades, já que estas estão demitindo os mestres devido ao custo que este 

dá à instituição, percebo que esta não é uma questão primordial. A questão primordial, o 

ponto é que a experiência de escrever, a experiência de viver o que eu vivi nesta noite parece 

ser algo inerente à minha formação. Estou falando da formação de um analista. Claro que 

falo de mim, porém outros passam por experiências semelhantes e confrontam-se com seu 

desejo, seu sintoma. A experiência de hoje, de um jeito ou de outro, propicia uma reflexão 

sobre a própria capacidade criativa, sua própria capacidade criadora e muito mais além 

disso: pensar sobre essa tão peculiar experiência de estar com um instrumento nas mãos, de 

se ouvir, de tocar, de tocar os outros, de compartilhar com o outro algo que saiu de dentro de 

você. Esse confronto com a alteridade, acho que é o que faz da música essa arte tão especial. 
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“ Entre-vista” 

 

Abu: Tá gravando? 

Tiago: Acho que sim... 

Abu: Sobre o que mesmo é seu trabalho? 

Tiago: Música e Psicanálise. Sou psicanalista... 

Abu: Putz cara, eu não gosto do Freud... 

Tiago: Ah, não? Por quê? 

Abu: Sei lá... Acho ele meio... (pausa) Sei lá, prefiro o Jung... 

  

 Bom começo. Só me resta dizer: Fale-me sobre você e sua criação... 

 

Abu: Eu nasci músico. Então com três anos de idade eu já era músico. E sempre fui um 

criador. E essa coisa do processo de criação, para mim, não tem muita análise. É a coisa 

mais natural, é como fazer cocô, fazer xixi, como respirar. A criação para mim é como tomar 

banho, não é uma coisa que... Por isso que sempre sofri desde pequeno em falar que estilo de 

música que é, como você faz isso daí. Não se fala. Uma vez perguntaram para o Mozart como 

é que ele compunha. E ele falou: “mas como é que você faz cocô?” É a mesma coisa para 

mim. Não que eu seja bom igual ao Mozart, pelo amor de Deus, mas para mim é uma coisa 

tão natural... eu tenho um desrespeito pela música tão grande... porque para mim música é 

como respirar, não tem esse papo de criação... Como você respira? (pausa) Você respira!! O 

processo de criação: como você cria? Criando!! Minha criação é minha coisa de músico!! Eu 

acho muito esquisito sabe, falar sobre criação, sobre processo de criação. E acho que não 

mudou nada, eu só vou descobrindo coisas... eu digo: vou fazer, eu quero, e vou fazer porque 

eu posso, eu quero, entendeu? ... 

Eu montei uma banda com dois, Os Mulheres Negras. Legal. Por quê? Porque eu 

quero!! Não é porque eu pensei, não tem nada... Eu montei uma banda, o Karnak com dois 

bateristas... porque? Porque os dois são meus amigos.!! Não há nenhum conceito por trás 

disto, Tiago... É como sexo. Você vai lá, você ganha a mina e come a mina... Para mim é isso. 

Música, arte, para mim é isso. Picasso falava. Eu me espelho muito no Picasso, apesar de ser 

um artista diferente dele. Ele falava: “eu primeiro faço, depois eu procuro”. É claro que se 

você for procurar pêlo em ovo, você vai achar. Mas eu crio, eu faço, depois eu vou ver o que 

eu fiz. Aí: “Ah, pô, parece Stravinsky com uma colher de sopa”. Beleza, mas eu vou nessa 
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mais para a sociedade saber o por quê, entendeu? Tem que analisar... Mas eu to cagando 

para esse negócio do que é, como que chega na criação... 

 

T: Você está falando sobre essa sua veia de criar incessantemente. Tem alguma a coisa a 

ver com o desconforto? Com a dor, no sentido humano, existencial? 

Abu: eu acho assim cara. Eu sou do Candomblé. E o meu orixá do candomblé é o Obaluaê. 

Obaluaê é o orixá da transformação. Ele tem umas palhas assim (faz um gesto com a mão 

apontando para a cabeça), já viu? Ele é cheio de pústulas, todo fudido. Ele é um cara, um 

orixá que me ensinou a viver na instabilidade, na estabilidade pela instabilidade. Eu sou um 

cara que faço muitas coisas diferentes. Você deve conhecer minhas coisas né: banda punk, 

Karnak, mulheres negras, Fat Marley... eu vivo nessa instabilidade. E isso gera muita 

angústia e angústia gera muita criação, né... eu não consigo criar muito... (interrompe) se 

bem que esse disco que estou criando aí fala de alegria, é um disco que eu estou bem feliz, 

bem alegre, uma fase de minha vida bem legal. 

  

T: Interessante que na música que estávamos ouvindo agora você diz: “é melhor ser 

triste que alegre”. 

Abu: Digo “é mais fácil ser triste que alegre... É mais fácil ser triste que alegre hoje em dia. 

As pessoas têm medo da alegria. É meio, meio... Não é muito... é mais fácil ser triste hoje em 

dia. Você toma um “prozaquinho”... É mais chique. Mas a angústia gera muita criação e eu 

sou um ser angustiante. Não angústia tipo “vou me matar”... mas eu não consigo ficar muito 

parado não... 

 

T: Mas há alguma relação entre a dor e o criar? 

Abu: Não dor, mas a... angústia não é sinônimo de dor para mim. Angústia para mim é 

sinônimo de procura. De procurar alguma coisa para me satisfazer como criador. E eu me 

satisfaço com arte cara, eu me satisfaço prá caralho. Eu quero inventar, fazer uma ópera... e 

essa busca gera angústia e a criação é para mim a... essa angústia tá... parece que angústia é 

uma palavra ruim, mas para mim não é. Um ser angustiado é um ser que cria o tempo 

inteiro. 

 

T: Que pulsa? 

Abu: Sim, que pulsa... angustiado... a angústia, a ânsia da coisa, a ansiedade pela busca, a 

angústia... eu não acho uma palavra pesada não... 
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T: então fica difícil se livrar disso? 

Abu: Total! Para mim é o motor. Ao mesmo tempo, eu lido muito com a alegria, com o amor, 

com a felicidade... eu acredito muito que eu sou um ser que tenho que passar amor para as 

pessoas... Talvez tenha a ver com minha infância...eu sempre quis... sempre quero alegrar as 

pessoas, mesmo falando coisas às vezes pesada. 

 

T: é você coloca as coisas nas suas músicas de uma determinada forma que ameniza. 

Lembro de uma música: “Ê todo mundo pulando, todo mundo pula. A bomba que caiu 

matou muita criança, a bomba que caiu lá do avião”... É algo extremamente triste essa 

história de guerra, mas a forma que você dá, a harmonia, lembra uma quadrilha... 

Abu: o nome dessa música é “quadrilha do pé quente”! 

 

T: Você enfrenta dificuldades para apresentar esse formato em seu trabalho, essa 

roupagem? 

Abu: são perguntas muito difíceis de responder... eu nunca enfrentei nenhuma dificuldade... a 

dificuldade que enfrentei foi que eu nunca ganhei muito dinheiro com o Karnak ou com 

minhas composições. Não são músicas que tem uma penetração muito grande, mas eu 

acredito que eu sou um trem que anda bem devagarzinho. Minha carreira é bem sólida. Hoje 

em dia, as pessoas me conhecem, sabem a poesia que eu tenho, sou uma pessoa respeitada... 

mas eu nunca tive muita dificuldade não... (pausa) Mas também, olha meu, depois do quarto 

casamento, depois de ter feito tanta cagada na vida, eu tô é cagando para o que falam para 

mim, eu tô cagando pra gravadora, tô cagando de verdade. Eu ganho dinheiro com minhas 

trilhas de cinema, gasto meu dinheiro com meu disco, eu mesmo produzo meu disco, 

entendeu? Eu tô assim numa fase da minha vida que eu não devo nada para ninguém, eu não 

devo nada pra ninguém. Não devo nada pra filha da puta nenhum...Entendeu? Não devo nada 

cara... Devo para os meus filhos, uma educação legal; devo pra minha mulher um amor... 

Cara, uma coisa que eu odeio é amigo meu falando: “porra vc não me liga!”. Não ligo 

mesmo cara! Amigo que é amigo mesmo, o Kuki (baterista do Karnak) por exemplo, que é 

meu amigo, a gente se vê de vez em quando, tô morando em Curitiba, quando a gente se vê é 

igual! O Du Moreira (baixista) que você conhece, talvez ele venha aqui hoje, eu não o vejo há 

quase uns dois meses e é a mesma coisa. 

T: Você está falando sobre a angústia, a dor, e isso parece assumir um caráter de 

linguagem a música neste sentido... 
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Abu: é, o que eu uso muito nas minhas composições, se tiver que analisar, são as dicotomias: 

o gordo e o magro, o preto e o branco, o feio e o bonito, o ruído e o não ruído, o caos e o não 

caos... às vezes eu uso o caos sonoro pra não ter um caos e às vezes eu uso um não caos pra 

ter um caos.. eu uso muito essas coisas díspares. 

 

T: E você acha que tem algo a ver a linguagem e a música? 

Abu: Isso tem sim. Olha eu vou falar da minha criação e aí você vê se vai ajudar. O que é que 

eu busco? Eu já posso dizer isso... o que eu busco na minha criação? Eu busco ir na síntese, 

no (faz um gesto com a mão indicando algo pequeno)... Bicho, existe alguma coisa mais fácil 

ou existe alguma coisa melhor do que tomar sopa com uma colher? Existe alguma coisa 

melhor que uma colher para tomar sopa? Tudo bem, se você pegar o prato e tomar na boca, 

é gostoso tal... mas a colher foi feita para tomar sopa. Ninguém vai inventar um negócio 

melhor que uma colher para tomar sopa. Então, eu busco a síntese... “Alma não tem cor”: 

Pá!! Só tem mais letra nessa música porque Deus não ia deixar eu fazer uma música com 

uma letra tão pequena, mas pra mim só seria isso. Tem alguma coisa a mais pra falar numa 

letra do que isso? Acabou... acabou! Essa é a síntese. Falam até: “a letra do André 

Abujamra é letra infantil... mas é!! Você quer uma síntese maior que... 

 

(músicos interrompem...) 

 

Abu: Então, eu busco a síntese cara. Todas as minhas composições se você for ver, 

como produtor, como músico, por exemplo, a trilha do Carandiru. São três notas. O filme 

inteiro!! 

 

T: Como você conseguiu? 

Abu: Escutei um sabiá laranjeira. Ele fazia: (assobia a melodia). Eu falei “puta são três 

notas! Vou fazer o filme inteiro com três notas”. Peguei essas três notas e “meu”, coloquei 

orquestra prá caralho!!! Três notas cara!! 

 

T: O difícil é manipular essas três notas de modo que dê alguma coisa... 

Abu: É, mas aí que está a síntese. Você quer coisa mais linda que a quinta sinfonia de 

Bethoven? “Pan-pan-pan-pan”... quatro notas véio!!! E é só isso!! Se você for analisar é só 

isso... 
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T: E só isso é o destino batendo em sua porta... 

Abu: é, dizem que é o destino, dizem que é a empregada batendo na porta e ele meio surdo 

já... então é isso, eu busco a síntese. Se você quiser ter um sinônimo para minha criação é: 

síntese. Eu busco a síntese... 

 

T: E você sempre acerta? 

Abu: Não sei se eu acerto. 

 

Músicos interrompem. 

 

T: Mas você se contenta com o que faz? 

Abu: Me contento. Quando eu acho a síntese eu me contento. Tem uma música do Infinito de 

Pé que diz “complicado é ser simples, simples é ser complicado. O futuro está na frente, mas 

pode estar do seu lado. Complicado é ser simples, simples é ser complicado. Um segundo no 

presente, já virou o seu passado”. Meu, simples é ser complicado e é muito complicado ser 

simples... Por isso que eu amo cachorro e criança, cara. Porque criança e cachorro quando 

não gosta, não gosta de verdade. E quando gosta, gosta!! Abana o rabo e vai pro colinho... 

Então eu vou na síntese. Perigoso isso, porque as pessoas falam que as minhas coisas são 

meio rasas. 

 

T: Como assim? 

Abu: porque assim, quando a coisa é, ela é. Quando a coisa não é, ela não é. Então as 

pessoas confundem um pouco minha criação como sendo um pouco infantil e isso é bom pra 

mim. Eu não gosto de “rodar a lâmpada”. Sabe o que é “rodar a lâmpada”? Rodar a 

lâmpada em publicidade é ser muito prolixo. Eu não gosto de nada prolixo... eu não gosto de 

música prolixa, eu não gosto de texto prolixo... não gosto cara! 

 

T: Mas mesmo assim é profundo né? Essa coisa objetiva, por exemplo, do Infinito de pé: 

“o infinito de pé são dois biscoitos”... 

Abu: É olha para dois biscoitos... é o infinito. Não é profundo isso? Acabou. Casado com a 

harmonia, com a música, pra mim quer dizer tudo. No homem o infinito tem forma: Einsten, 

Rodtchenko, Picasso e Tom Jobim. 

 

Técnico de som interrompe. 
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T: O que é o Davadara? 

Abu: O Davadara é o seguinte: O meu pai, que é o Antonio Abujamra, ele com trinta anos, 

ele foi para a Alemanha Oriental, acho que com a minha mãe. Era a época que a Alemanha 

oriental era muito difícil de entrar nela.  Meu pai falou para minha mãe: se eu não voltar 

dentro de doze horas, você liga para o consulado, para polícia, tal. E ele voltou. E ele voltou 

cheio de discos russo. Muito disco russo. Aí ele trouxe. E lá em casa tinha uns oitenta discos 

russos, quase cem. Tá gravando? Aí, o que eu escutava quando era pequenininho? Esses 

discos cara. E a coisa russa foi entrando no meu ouvido. O som... é bonito pra caralho!!! Aí 

no Karnak eu começava a cantar em russo, um falso russo. 

 

T: Mas tem sentido? 

Abu: Nenhum. É tudo coisa da minha cabeça, da minha infância, destes discos. E aí veio o 

Karnak, essa coisa da torre de babel invertida, uma brincadeira. 

 

T: Mas fica uma sonoridade impressionante... 

Abu: É, as pessoas acham que a gente fala russo. É uma brincadeira. É aquela coisa, 

primeiro eu procuro, depois eu acho. Não, primeiro eu acho, depois eu procuro. Eu achei 

falar russo. O que eu achei nisso? A coisa da linguagem, as pessoas não escutam letra de 

música, as pessoas se comunicam sem se entender... às vezes você tá brigando com sua 

namorada, ela fala uma coisa e você entende diferente. Então eu acho isso aí... 

 

T: Mas essa particularidade do Davadara é uma coisa que me chama atenção. Parece 

que é algo que jorra em você... 

Abu: Tudo em mim jorra... Mas no passado né... Isso é uma coisa mais antiga. Pra mim é 

uma coisa meio passado. 

 

T: Já pariu isso... 

Abu: Já pari faz tempo... 

 

T: E hoje, você está parindo o que? 

Abu: Eu estou parindo cara... eu fui tocar no Zimbábue ano passado. Eu e o Du fomos para o 

Zimbábue, e eu também fui para Praga, na Europa, um pouco antes de ir pro Zimbábue. E eu 

gosto muito do Leste Europeu e eu gosto muito da África por causa da minha religião que é o 
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candomblé. E agora estou fazendo uma mistura de música búlgara com música árabe, com 

música afrobeat, com búlgaro, com brasileiro. 

 

T: E de onde vem essa coisa étnica? 

Abu: Vem do fato de eu não ouvir música. Eu não escuto música. Eu só escuto maluquice. 

Agora por exemplo, estou com um negócio aqui no Iphone (me mostrando)... eu tenho uma 

rádio aqui no Iphone, que eu vou no World e vou numa rádio de world music, do mundo 

inteiro. Antigamente eu ia pro Egito com um gravadorzinho. Agora eu tenho o mundo aqui na 

minha mão. Eu gosto de coisa exótica. E eu não gosto de música certinha, música muito 

arrumadinha. Você vê minha música. Ela não é muito arrumada. É meio torta. Por quê? 

Porque eu nasci músico. O mundo é torto pra mim, as coisas não são normais. Cara, se você 

colocar um espelho no meio da sua cara, você vai ficar simétrico de um lado pro outro... você 

vai ficar horrível!! O legal é a sua espinha... O legal é o seu nariz ser um pouco mais torto, e 

seus óculos serem um pouco tortos... e eu vejo música assim. Entendeu? Música é vida!! Não 

gosto de gente que deixa tudo bonitinho... ODEIO o Cirque du Soleil!!!! Eu odeio, eu acho a 

bosta mais... a maior bosta artística do mundo é o Cirque du Soleil. Aquela coisinha “ti-ti-ti-

ti”... Pegue os chinesinhos lá... é uma BOSTA cara!!!! É ruim, porque é bonitinho...  

 

T: E essas várias faces da tua obra, você maneja como? Porque como você disse, 

algumas coisas já passaram, mas você disse que fez uma cirurgia e após a cirurgia 

decidiu voltar tudo... 

Abu: É, eu perdi setenta e oito quilos. Eu era muito gordo. Mas assim, é aquela coisa do 

começo que começamos a falar, tudo o que eu faço, eu faço. Você me pergunta como que é 

lidar com essas coisas... é vivendo. Eu vivo. Amanhã vou fazer um show punk. Hoje eu to 

gravando meu disco aqui com uma “metaleira” (metais de orquestra) tudo escritinho... 

refinado. Então pra mim essas coisas são muito naturais. Aí falam você é maluco... Não! 

Primeiro eu faço muita coisa para sobreviver. Tenho duas pensões para pagar. Sou artista... 

faço porque tenho que sobreviver. Segundo porque eu gosto. Terceiro porque não fico 

pensando muito. Eu vivo só de música. Faz muitos anos que eu vivo só de música... Porra, 

uma coisa difícil de se fazer... eu ganho muito dinheiro com trilha de cinema. Fiz quase 

quarenta longas... Carlota Joaquina, Carandiru, Bicho de sete cabeças, Castelo Rá-tim-bum. 

Você tem quantos anos? 

 

T: Vinte e cinco. 
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Abu: Então você conheceu o Castelo Rá-tim-bum... Faz catorze anos... 

 

T: Ô se conheci!! Para acabar, como você definiria música? 

Abu: Olha... Uma vez quando eu tinha dezesseis anos quando eu estava morando nos Estados 

Unidos, uma mulher falou pra mim... Porque o lugar era muito católico onde eu estava, 

Oklahoma... e eu não acreditava muito em Deus, não tinha religião, era ateu e uma mulher 

falou pra mim: “você vê o vento”? Eu falei não. “você acredita no vento”? Eu acredito. 

“Você sente o vento”? Sinto o vento. “Mas você acredita nele?” Aquilo mexeu muito comigo, 

pra caralho!! Música é... Meu pai fala que música é uma arte duvidosa... porque música não é 

uma coisa que você pega. Não é uma coisa palpável. É a única arte não palpável porque... 

você não pega, né...  

 

T: E tem um perigo também de que ela é prostituta, no sentido de que ela vai com 

qualquer um... 

Abu: Eu me considero uma puta também de gosto musical e de música sim... Você não vê né, 

você só sente, é como o vento. Música é propulsão de átomos... O que é? Eu sobrevivo do 

que? Eu sobrevivo de uma coisa que não existe!!! Música não existe, cara... fisicamente. E 

tem gente que não acredita em espírito!! Claro que tem espírito! Eu cheguei ao espiritismo 

pela física da música. E eu explico: quando eu estava na faculdade, no terceiro ano, eu 

comecei estudar física. Física é assim, música é vibração. Uma nota vibrando em 440 hertz é 

a nota Lá, 220 hertz é a nota Lá uma oitava abaixo. 880 é a nota Lá uma oitava acima. Tem 

sons que só o cachorro escuta. Não tem apito de cachorro? É uma vibração muito aguda... e 

tem vibrações muito graves que você não escuta. Abaixo de 20 hertz o ser humano não 

escuta. Aí eu tava na faculdade eu falei: porra, o que é o ser humano? O ser humano são 

células que vibram, a gente é célula, a gente é uma vibração, é. Não é magia, não é religião. 

A gente é vibração. E se existe som muito agudo que a gente não escuta, porque não existem 

seres que a gente não vê? Claro que tem. Esse papo de você... é físico!! Não é espiritismo, 

nem religião, é físico. Existem seres que a gente não vê, que a vibração é muito rápida! E eu 

cheguei no espiritismo nisso, cara. Pra mim, a beleza não está naquilo que você vê. A beleza 

prá mim está naquilo que você não vê. Então, Música é uma beleza que a gente não vê. 

Primeira vez que eu falo isso!! MÚSICA É UMA BELEZA QUE A GENTE NÃO VÊ. 

  

T: Mas acho que é isso que faz você viver disso, né? O desejo nos move... em psicanálise 

o desejo é algo valioso. Não é um querer... é algo que te implica... 
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Abu: Te ajudou? 

 

T: Puxa vida se ajudou!!! 

Abu: E se você precisar perguntar umas coisas pra mim pela internet só me mandar... 

 

T: Mas eu queria te ouvir, te escutar como estamos fazendo aqui... 

Abu: Agora, basicamente, eu sou uma pessoa simples. Eu sou profundo... mas a minha 

complexidade está na simplicidade cara. E não é humildade, que eu sou humilde, essas 

coisas. Não é. É a simplicidade. 

 

T: E te entendem? 

Abu: é difícil, cara... 

 

T: Tua mulher te entende? 

Abu: Entende cara... Minha mulher me entende, cara. Ela é curitibana e os curitibanos são 

muito prolixos. Eles não falam, dão voltas e eu pá!! Falo na cara, na hora. Eu falo bicho!! 

De úlcera eu não vou morrer... Câncer é bem difícil eu ter porque eu falo!! É a síntese, eu 

vou pela síntese... do que é feito uma célula? O que é um ser humano cara? É a síntese. A 

gente é uma célula véio, uma partícula, não é nada, além disso a complexidade está na 

simplicidade e não no marshmalow, cara!! Não está na cobertura de morango, cara. Está no 

“comecinho” do sorvete, está no gelo!! 

 

T: você estudou música? 

Abu: Minha vida inteira. Sou formado em Composição e Regência, cara. Doze anos de 

faculdade. 

 

T: Interessante que na sua fala, em nenhum momento surge teoria. 

Abu: Eu sou completamente contra... Olha, pra falar isso, eu estudei!!! Eu sou 

completamente contra professores de música, professores de composição, estudo, eu não 

acredito em estudo. Eu acredito em estudo que a gente estuda.  

 

Músicos interrompem. 

 

Abu: eu não gosto muito de estudo... 
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T: Mas você estudou... 

Abu: Prá caralho!!! Prá caralho... Acho que por isso que posso falar. 

 

Mais uma interrupção. Agora da moça do estúdio. 

 

Abu: Então, eu sou uma pessoa erudita, porque estudei. Erudição é estudar. E eu tive que 

estudar música para mostrar para as pessoas o que eu sentia lá dentro de mim. O Rodin, 

quando ele fazia uma escultura... que a escultura do Rodin é mais perfeita que o ser 

humano... ele falava que a escultura já estava ali. Ele só limpava. A música já está ali eu só 

limpo. É um absurdo eu falar que eu não gosto de educação, de estudar, mas bicho... As 

pessoas precisam descobrir a coisa dela. É como religião, cara. A pessoa falar “eu não 

acredito em religião nenhuma”... meu, vá atrás da sua religião. Vá atrás do seu amor, da sua 

sexualidade... isso aí cara, não existe professor no mundo além de você. O que existe são 

atalhos, que um guitarrista lá descobriu. Mas ele descobriu sozinho!! E aí você vai pelo 

atalho dele, mas qual que é a tua? O que é seu? A sua música? A sua vida? As pessoas vão 

atrás dos outros, cara. Pra quê? Todo mundo tem vida, velho. Todo mundo pensa maluquice, 

caga, chora, dorme... você vai estudar o que o Bach fez? O Bach era um louco!!! O cara 

inventou tudo!! Você vai querer tocar igual ao Jimmy Hendrix? Ninguém toca igual ao 

Jimmy Hendrix. Não adianta!! Olha meus filhos (mostra a foto dos filhos)... 

 

T: Eu já os vi no show. Eles participam né? No álbum Retransformafrikando tem umas 

vozes deles né... 

Abu: “Pedro, Andé” (imitando as vozes do filho na faixa Retransformafrikando de seu álbum 

homônimo)... Deixa eu ir lá vai... Mas pode ficar por aí. 
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Análise do grito 

 

Ao tomar como estudo a presente entrevista, faz-se necessário realizar um 

levantamento cuidadoso dos temas que nela estão circunscritos, uma vez que a pluralidade de 

coisas ditas pelo músico acerca da criação musical torna complexa sua análise. Há 

determinados pontos em que sua insistência em negar a técnica beira a contravenção e por 

isso acredito que a ampliação de algumas reflexões lançadas pelo artista nos ajudará a 

compreender melhor tanto a posição deste músico específico em relação à criação, como 

principalmente a compreensão de alguns aspectos importantes do processo de criação que 

envolve a linguagem musical. 

No início da entrevista o músico, apesar de negar a existência de qualquer tipo de 

conceito pré-estabelecido em sua obra, nos mostra nas entrelinhas de seu discurso que há uma 

legítima teoria da criação que, no seu caso, é totalmente vinculada ao corpo. André propõe 

que música é algo que flui espontaneamente e nos traz imagens, metáforas importantes para se 

pensar a criação. Respirar e “cagar” nos remete à processos primários humanos onde o 

automatismo está a serviço de funções importantes que de aleatórias não tem nada. Mas é o 

“cagar” que aqui nos chama atenção, já que é nele que mora a legítima metáfora 

“abujamriana” da criação. A imagem da defecação vai surgindo e tomando forma e em sua 

fala, apropriando-se de sentidos cada vez mais profundos durante a entrevista (“Estou 

cagando para os outros” – Agressividade; “Fiz muita cagada na vida” – produção de coisas 

ruins). 

O fato é que neste ponto André recorta o que Freud nos apontou acerca da dinâmica 

dos movimentos intrapsíquicos que dizem respeito a algo que pulsa no humano. A 

comparação realizada pelo músico com o ato de defecar nos ajuda a pensar a naturalidade e a 

conseqüente constância das forças que impelem alguém a criar. Quando ele equivale sua 

criação ao “fazer cocô, fazer xixi, a respirar”, André nos aponta para a qualidade de que 

nenhuma ação as elimina completamente. Ou seja, assim como Freud afirmou, tais fontes de 

estímulo no interior do organismo são cíclicas e cumulativas (como a Konstante kraft da 

Trieb).  

Ao falar da naturalidade de seu processo de criação, o músico mostra-nos essa força 

constante que vem de dentro do artista. Uma interessante colocação encerra esta primeira 

parte da entrevista: “Eu primeiro faço, depois eu procuro” A palavra “procura” aqui sinaliza o 

primeiro dos muitos sentidos que ela vai assumir no decorrer da entrevista. Neste momento, 



 73 

André se refere como procura, toda a dita “casualidade” que envolve sua criação, à não 

intenção naquilo que faz. 

Logo em seguida, tocamos na importância da dor durante o processo de criação. O 

curioso é que ao falar disto, André contradiz aquilo que menciona no começo (sobre o fato de 

não haver nenhum conceito por trás de sua obra). O músico fala de sua relação com o 

Candomblé e de como isso o faz viver na instabilidade, o que lhe gera angústia. No entanto, 

essa angústia não é recebida por ele como dor, mas sim como procura - um segundo sentido 

estabelecido para o termo onde agora assume papel de ânsia – e que é justamente essa 

angústia que o faz produzir. Entendo que quando o músico diz que não há nenhum conceito 

em seu trabalho, ele está se referindo a algo consciente, algo pensado e é isso que torna seu 

trabalho único. Seu modo de fazer e sua relação com a criação nos mostra que sua prática é 

pautada na fluidez do inconsciente, convidando-nos a compartilhar de sua liberdade. 

A intenção de André em inserir dicotomias permite que, através da linguagem musical, 

ocorra veiculação de pulsões contraditórias. Segundo Clarice Moura Costa a expressão de 

pulsões contraditórias por intermédio de uma linguagem adequada diminui ansiedade e é, em 

si, prazerosa27,. Portanto, o ato de fazer música pode propiciar ao sujeito a coesão de suas 

forças internas, conferindo ao público o testemunho de suas nuanças libidinais. 

Mas é no momento em que o compositor revela que a síntese é o grande objetivo a ser 

alcançado em seu trabalho, que ele introduz o valor da função poética no sujeito. Seja em suas 

músicas, seja em suas trilhas para cinema (como a do filme Carandiru, no qual orquestrou três 

notas soadas por um pássaro), ou em qualquer de seus trabalhos, Abujamra demonstra que a 

poeticidade musical abarca um alto grau de potencialidade auto-simbólica nascida, como 

assinala David Calderoni28, da relação prazerosa entre as partes excitáveis do corpo. É o que 

podemos observar nas constantes metáforas corporais utilizadas pelo músico quando relata 

tanto sua própria criação, quanto a definição e a descrição da mesma.  

Arremeter-se à simplicidade, tentar alcançá-la na ínfima partícula das coisas, cria uma 

estética própria arriscada, já que muitas vezes se confunde com infantilismo. Essa é uma face 

marcante da obra de André e que lhe traz conseqüências importantes. O músico queixa-se de 

não ter ganhado muito dinheiro com sua música, e que algumas pessoas dizem que suas 

composições são rasas. De fato, à primeira vista, a poesia de André é simples a ponto de suas 

rimas soarem como se fossem feitas por uma criança. Um jornalista escreveu no lançamento 

                                                 
 
27 COSTA, C. M. “Comunicação musical com esquizofrênicos”, in Temas – teoria e prática do psiquiatra. V. 
27, n. 53. São Paulo, Hospital do Servidor Público Estadual “FMO”, jan/dez 1997. 
28 CALDERONI, D. O silêncio à luz. Ensaios para uma ciência do singular. São Paulo, Via Lettera, 2006. 
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do primeiro álbum do Karnak que aquela era uma banda “natimorta”. Triste equívoco, pois 

depois de dezessete anos de apresentações, cujos dez últimos anos foram feitos de shows que 

comemoravam a morte da banda, a música de André parece resistir ao tempo. Acredito que 

essa simplicidade que, em um primeiro momento nos causa estranheza incitando-nos à 

rejeição, comunica algo que a psicanálise sempre correu atrás. Freud quando decide mexer 

com a parte obscura do humano, também enfrentou duros obstáculos. Longe de realizar uma 

comparação entre um e outro, quero dizer que aquele que se envereda aos caminhos do 

inconsciente se coloca frente a frente com a possibilidade de disseminar a peste anunciada por 

Freud, o que o leva a enfrentar dificuldades. Em uma época onde não há espaço para a 

subjetividade, o padrão tende a engolir o estilo, lançando ao limbo qualquer tentativa de 

expressão de singularidade. 

À luz do exposto, penso que uma das características que marcam essa singularidade 

abujamriana é a brincadeira com a prosódia explícita no Davadara, língua inventada pelo 

Karnak. Pergunto ao músico sobre essa invenção e curiosamente ele invoca o pai. Conta a 

história da viagem que este fez ao leste europeu, em especial à Alemanha Oriental, e comenta 

que quando era “pequenininho” (suas próprias palavras) ouvia o tempo todo os discos russos 

trazidos pelo pai. Notemos, portanto, que os acordes orientais, o uso de escalas árabes, 

búlgaras, russas, coincidem com reminiscências infantis do próprio autor. Neste sentido seu 

ato falho diz tudo: “eu procuro, depois eu acho, digo, primeiro eu acho, depois procuro”. Se 

o termo procurar para André apresenta várias significações, aqui ele adquire o sentido de 

reencontro, através da beleza e harmonia, do paraíso perdido da infância, tal qual nos refere 

Lederman29. Essa singularidade do artista colocada em cena sob o manto da identidade 

estética, ao mesmo tempo em que dá corpo a obra, também possibilita o caminho inverso: a 

obra dar corpo às questões pessoais que ali foram expressas pelo artista. Em outras palavras a 

composição tanto personifica idéias que o autor deseja transmitir conscientemente, quanto 

incita a representação de sua história através da pluralidade de efeitos e sensações que a 

acústica pode oferecer. 

Quando pergunto para André sobre o Davadara, na verdade estou perguntando 

exatamente sobre a possível relação existente entre música e linguagem. Ao revelar o caráter 

lúdico de entoar essas palavras, o músico nos mostra que, tal qual a criança ou o adulto que 

canta uma música estrangeira sem saber falar a língua do cantor (o famoso “enrolacion”), o 

                                                 
 
29 LEDERMAN, G. “Escuta musical – escuta analítica: algumas reflexões”. Psicanálise em Revista, v.4 (1) 117-
122, Recife, 2006. 
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Davadara parece representar muito bem o que Freud dizia acerca da criação das palavras na 

aquisição da primeira imagem sonora. A partir daí, o repertório adquirido (seja da criança 

pequena, seja ao compor uma música em uma língua inventada) assume uma interessante 

semelhança ao Fort Da freudiano30, no sentido de relacionar-se com uma grande aquisição 

cultural onde a renúncia à satisfação pulsional é conseguida através do cantar. Repetindo em 

atos específicos (como o brincar, o cantar, o tocar) tudo aquilo que lhe causou forte impressão 

em sua vida, o sujeito ab-reage, purga seu sofrimento e obtém o controle da situação31. 

Apesar do grande destaque que apresenta em seu trabalho, André deixa claro que o 

Davadara é algo do passado, algo que já pariu. O músico situa em que está trabalhando 

atualmente e nos demonstra que o trabalho de criação, tal qual o trabalho do sonho e do luto, 

constitui ciclos de crises para o aparato psíquico. Como em toda crise, há uma profunda 

comoção interior, na qual a utilização dos recursos da linguagem musical passa a ter 

importante função de elaboração. Em uma entrevista realizada pelo dvblog32, André faz 

referências às suas principais obras e relata particularidades na composição, por exemplo, da 

trilha sonora do filme Bicho de sete Cabeças. Ele conta que o processo de criação desta trilha 

foi muito difícil e especial, já que o período em que compunha era justamente o período em 

que estava vivenciando uma separação conjugal. O compositor ressalta que na música do 

filme fora colocado toda a sua dor e que isso é perceptível àquele que a escuta, já que há a 

presença de muita distorção, barulho: “Até peido com distorção eu coloquei! (sic)”.  

Notemos que a idéia de um instrumento musical porta uma metáfora do corpo onde se 

produz som. Por exemplo, temos a flauta, que com suas formas e orifícios se assemelham a 

uma garganta humana e com seus mecanismos específicos producentes de som. Acontece que 

aqui Abujamra realiza uma inversão desta metáfora, colocando o corpo como metáfora do 

instrumento e não ao contrário. Esta idéia parece-nos bastante próxima da idéia da Body 

Art33, cuja estética é a do absurdo, da estranheza, da assimetria, que são as qualidades 

exaltadas pelo músico em sua entrevista e em suas músicas. 

                                                 
 
30 A brincadeira é o seguinte: o menino atirava objetos pequenos que conseguisse pegar para bem longe de si, 
para um canto do cômodo, debaixo da cama. Ao mesmo tempo, ele emitia um som prolongado “o-o-o-o” que a 
mãe identificava como “fort” (foi-se, desapareceu, foi embora). Depois jogava um carretel e pronunciava o 
mesmo o-o-o-o. Depois puxava o carretel pelo cordão de novo para fora da cama e saudava seu aparecimento 
com um alegre “da” (aí, está presente, está aqui). Esta era a brincadeira: desaparecimento e retorno. 
31 FREUD, S. (1920) Além do princípio do prazer. Tradução sob a direção de Luiz Alberto Hanns. Rio de 
Janeiro, Imago, (Escritos sobre a Psicologia do Inconsciente Vol. II), 2006. 
32 www.devebe.wordpress.com/2007/05/30/entrevista-com-andre-abujamra 
33 João Augusto Frayze-Pereira, afirma que “o uso de materiais orgânicos do próprio corpo do artista como 
matéria prima de arte é uma operação corrente entre artistas modernos e contemporâneos. Partindo da Body Art 
(que se afirma ao longo dos anos 1960), podemos remontar ao Futurismo, ao Dadaísmo e ao Teatro de Artaud 
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Os atributos recolhidos por André em torno de sua criação anunciam que o ato de 

compor, em si próprio, mantém relação com o ato de livrar-se da dor, de evacuar os resíduos 

internos através do caráter sonoro que nos habita. A insistência do compositor em dizer que a 

música está dentro de você (como quando fala de que nós somos vibrações, portanto somos 

música), bem como sua negação da técnica e do estudo, revela-nos um convite à entrega. 

Parece que André tenta o tempo todo subverter a natureza exploratória da percepção que a 

metapsicologia freudiana nos demonstrou.  Em A Negativa34, Freud nos mostra que o 

pensamento é uma ação experimental, um ensaio realizado pelo Eu que exige um mínimo de 

descarga para exercitar-se. Ele (o Eu) aprendera esta técnica na extremidade sensorial do 

aparelho psíquico. Para o pai da psicanálise, a percepção não é um processo puramente 

passivo, pois o Eu envia periodicamente pequenas quantidades de investimento para o sistema 

de percepção onde ele experimenta os estímulos externos, recolhendo-se novamente após 

cada uma destes avanços tateantes. O que Abujamra realiza é uma rebelião, incitando uma 

ode à pureza do improviso e do acting-out. É como se ele dissesse para nos livrarmos do 

pensamento, e no próprio ato de fazer, realizar os devidos erros, acertos, ensaios, 

experimentações. 

Analisando o material contido na entrevista realizada, é notável a manifestação de 

características da música que vão ao encontro de algumas hipóteses deste trabalho. Uma delas 

é a relação que mantém com linguagem, principalmente em sua autocontextualidade, muito 

bem descrita por David Calderoni. Segundo o autor, “a significação mesma da música como 

linguagem que se significa a si mesma, reside na interconexão de partes remissivas integradas 

num todo composicional, de tal modo que cada remessa parte-parte cruza-se intrinsecamente 

com as remessas partes – todo35”. Lembrando Jakobson, Calderoni refere que essa 

equipotência auto-referencial nas variações signo-significação próprias da música especifica 

aquilo que o lingüista chamou de semiose introversiva. 

Outra questão importante levantada é a evidente presença maciça do inconsciente na 

experiência musical, seja na composição, seja na execução, ou ainda na audição. O uso que 

André faz da palavra “procura”, transmite os vários sentidos dessa singular experiência: 

                                                                                                                                                         
 
para encontrar manifestações que inauguraram poéticas em que o corpo ocupa lugar especial (FRAYZE-
PEREIRA, 2006, p. 298)”. O autor ainda nos lembra que “desde as noitadas futuristas e as provocações dadá, 
subverteu-se definitivamente a relação do artista com seu corpo, sendo o objeto artístico ridicularizado e a figura 
do próprio artista atingida em pessoa, em carne e osso. Nesse sentido, matéria ignorada durante tanto tempo, o 
corpo, última fronteira a ser transgredida, passa a ser considerado cada vez mais de perto (Ibid., p.300)”. 
34 FREUD, S. (1925) A Negativa. Tradução sob a direção de Luiz Alberto Hanns. Rio de Janeiro, Imago, 
(Escritos sobre a Psicologia do Inconsciente Vol. III), 2007. 
35 CALDERONI, D. O silêncio à luz. Ensaios para uma ciência do singular. São Paulo, Via Lettera, 2006, p. 70. 
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exercício da casualidade, ânsia, reencontro, integração, descarga, apelo, expressão. Porém, 

são em suas composições que essa pluralidade de significações podem ser percebidas e 

vivenciadas em maior intensidade. 
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“Procuras...” 

 

 Há em mim uma grande dificuldade de estabelecer uma metodologia para análise das 

músicas do André36. O risco de uma exegese é eminente e para que isto não aconteça, uma 

vez que o presente trabalho não pretende traduzir e interpretar o autor a partir de sua obra (ou 

vice-versa), um caminho precisa ser inventado. Diante disto, uma idéia me vem à cabeça. E, 

se, a partir das sensações e reações que a música deste autor provoca em mim fosse possível 

nos aproximar de um entendimento geral da comunicação entre o músico e o ouvinte? Em 

outras palavras, através do encontro da singularidade “do” ouvinte com “o” músico, será 

possível compreender a fenomenologia do encontro entre “um” ouvinte, “um” músico, e 

“uma” música? Veremos.  

 

 

Infinito de pé 

 Essa música marca o primeiro álbum solo de André Abujamra, que apresenta 

características muito particulares. As influências pessoais do autor, principalmente a presença 

de elementos de música africana e do candomblé, estão muito mais evidentes do que em 

outros trabalhos. Parece que isso foi se intensificando ao longo de sua obra. Se tomarmos o 

Os Mulheres Negras, vemos um trabalho bem experimental, eletroacústico, livre de 

associações particulares desta ordem. Óbvio que há influências pessoais, mas essas são 

musicais, rítmicas. No Karnak isso já vem com mais força e no Infinito de pé, fica gritante. A 

faixa “Infinito de pé” evidencia os elementos que demonstram, tanto a temática do álbum, 

quanto a temática que se circunscrevem em torno do autor naquele momento de sua vida.  

Os samplers e a questão étnica estão presentes, porém de uma forma mais intimista. 

Ouve-se o baixo, a bateria, cordas. Elementos orquestrais entram para dar contorno às letras 

de conteúdo existencial, pessoais. É neste sentido que me tocam. Os conteúdos trazidos pelo 

compositor em suas músicas de alguma forma se encontram com os meus e ali dançam 

fazendo deslizar significados, implodindo barreiras, dando contorno a sentimentos. Finitude / 

infinitude, separação, nascimento, crescimento...  

Logo quando começa a música algo dispara em mim. Sensações particulares que 

provavelmente outras pessoas não sentirão (ou posso estar enganado...). Quando um coro no 

                                                 
 
36 Etapa necessária e importante para este estudo, pois as hipóteses de algum modo precisam se concretizar em 
exemplos. 
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início entoa uma espécie de jodls, sinto um frio na barriga. Obviamente, alguma 

representação, um significante em mim é tocado no momento da audição. O efeito das violas 

me remete a coisas longínquas, causando uma estranha sensação de melancolia. 

 A poesia da música é muito bonita e são as imagens contidas nas palavras proferidas 

pelo músico que nos levam a refletir sobre a infinitude das coisas, principalmente ao não-

acabamento da realidade37. A própria forma da música propicia sensações agradáveis. O 

modo maior (que em música está muito ligado à sensações de alegria e prazer), permite-nos 

contemplar a beleza dos versos com maior facilidade. A música é formada por, basicamente, 

dois acordes. O acorde de fá, que possui um aspecto mais brilhante, põe em relevo o jogo de 

polarizações entre a tônica e as quintas. Seu deslizamento para o acorde de sol implica em 

uma cadência melódica que tensiona a letra a se resolver na rima da estrofe, estruturada na 

tônica fá: 

 

  

F    G 

 O infinito de pé são dois biscoitos 

 G    F 

 O infinito de pé é o número oito 

 F         G 

 O infinito de pé dois planetas colados 

 G               F 

 O infinito deitado um óculos quebrado 

 

 

 Da passagem do Fá para o sol há uma tensão que casada com a letra, exige que a 

tônica imponha, se não a rima, pelo menos uma resolução mais agradável foneticamente 

falando. Temos por exemplo, o final de estrofes que terminam em “a”, onde o próprio som 

aberto da vogal permite um encaixe daquilo que se soltou durante o tensionamento. Muito 

utilizado por repentistas, esse recurso aparece no refrão da música: 

 

 

 

                                                 
 
37 Cf. encarte  do álbum “Infinito de Pé”.  
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 F    G (tensão) 

 O infinito ta de pé, o infinito ta 

 G    F (relaxamento) 

 O infinito ta de pé, o infinito ta de pé o infinito ta 

 

Durante toda a música isso está presente, seja com a vogal a, seja com a vogal o, e no 

final essa tensão se resolve por completo. André insere um acorde de Si bemol que relaxa a 

cadeia e empurra a resolução final da música na tônica dominante. É este o grande refrão 

final: 

 

 

 F F738 Bb   

 O infinito é infinito 

 Bb  F 

 O infinito é o amor 

 F   G 

 O infinito nunca acaba 

 G   F 

 Porque nunca começou  

 

 

 Utilizando todos esses recursos, André tenta nos passar uma mensagem. Interessante é 

o fato de que, independente do que ele queira dizer, aquilo que nos toca tem sempre algo a ver 

com aquele que escuta. A multiplicidade de sentidos que uma música toma ao entrar em 

contato com o ouvinte que é seu grande barato. Em essência, a música quando sai do músico, 

do compositor, tem um sentido, que é o daquele que a compôs. A partir do momento que 

atinge o prisma do espectador, essa se divide em vários feixes de luz, onde metaforicamente, 

cada um cria e re-cria significados. Assim foi Abujamra e o infinito de pé para mim, assim é 

com outros compositores e seus ouvintes. 

 

 

                                                 
 
38 O acorde de sétima faz elevar a tensão ao máximo. 
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 Retransformafrikando 

 Esse segundo álbum leva o título da música-tema de André Abujamra. Há eventos 

importantes que circundam o lançamento deste álbum e desta música que precisam ser 

explicitados. Vale ressaltar que tudo que é dito aqui, foi mencionado pelo próprio músico em 

shows ou em entrevistas, pois senão correríamos o risco de cair na via da selvageria de uma 

análise psicopatológica da obra e de seu criador. 

 A história que André conta é que, devido ao seu excesso de peso, ele precisou fazer 

uma cirurgia de redução do estômago - um procedimento delicado que envolvia muitos riscos. 

Ao acordar e perceber que estava vivo, decidiu voltar a todos os projetos anteriores em que 

havia dado um ponto final: o Karnak, Os mulheres, Fat Marley, etc. E é musicalmente que ele 

anuncia essa volta. 

 O encarte do álbum Retransformafrikando já faz referência à sua mudança. Pedaços de 

carne, sangue, e o André mais magro como se acabasse de nascer. Enfim, há elementos muito 

pessoais do autor que falam nas músicas deste álbum (corpo e objetos parciais). 

 Por que retransformafrikando? André responde que em sua religião, o Candomblé, o 

ser humano não muda, só muda quando morre. Porém, seu orixá é o Obaluaê, segundo ele um 

“cara transgressor”, e seguindo seus passos, o músico resolveu transgredir a própria religião – 

mudar sem morrer. Se transformou, se retransformou. Mas se transformou ficando, sem ir 

para o outro lado. E se retransformou frikando, de Áfrika e de freak, pois se considera “negão 

e maluco39”. 

 A faixa que leva o mesmo título do álbum conta essa história. Iniciando com tímpanos 

e violinos apoteóticos, como que anunciando a chegada ou o retorno de alguém, as notas vão 

se colocando uma a uma dando-nos a sensação de queda. André entra cantando: 

 

 Se eu tivesse que voltar, voltaria. 

 Se eu tivesse que chorar, choraria 

 Se eu tivesse que refazer, refaria. 

 Se eu tivesse que errar, erraria. 

 Por isso eu volto me transformo sem me transformar 

 A essência ficou no lugar 

 Por isso volto me transformo sem me transformar  

 A essência ficou no lugar 

                                                 
 
39 Relato extraído da Revista Mac+portifólio 02 – especial André Abujamra. 
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 Por ser uma das únicas músicas em que sabemos quais são os elementos pessoais do 

autor por trás de sua criação, esta se torna um bom exemplo daquilo tudo que dissemos até 

então em relação ao músico e seu trabalho. Tanto a temática do álbum, quanto a estética da 

canção nos aponta para vivências singulares do compositor que, ao se aproximar de algo 

irrepresentável (morte), necessita de recursos para que tal experiência seja, no mínimo, 

bordejada. O controle e o triunfo sobre a morte são celebrados nos versos, nas notas, e a 

história que se segue a partir da experiência torna-se o enredo pano de fundo para a criação. 

 

 

Karnak 

A princípio, eu pretendia nesta etapa do trabalho escolher uma música de cada álbum 

do autor, que colocasse em cena os elementos do disco como um todo. Foi assim com seu 

trabalho solo. Porém, quando chegamos ao Karnak alguma dificuldades aparecem. Os discos 

mantêm uma estética musical (a famosa “coisa” étnica karnakiana), porém com pluralidade 

de sentidos. 

Assim, não é possível eleger somente uma música que fale de um álbum. Temos por 

exemplo no primeiro disco, grandes hits40 que personificam a alma da banda. A faixa “Alma 

não tem cor”, possivelmente a música mais conhecida do Karnak, é quase que um anúncio da 

babel criada pelo grupo. A abertura faz alusão às épicas músicas russas temperadas com 

humor. André inicia com um solo de guitarra, cujas notas sobem e descem numa escala que 

nos lembra o mundo oriental, sua referência explícita, já que o próprio desejo de criar a banda 

nasceu de uma viagem feita ao Egito. A atmosfera da música planta uma paisagem em nossa 

cabeça que, por mais que nunca tenhamos ouvido as canções populares cantadas e tocadas do 

outro lado do mundo, nós somos transportados para lá. Eu, por exemplo, tinha ouvido no 

máximo aquela célebre “musiquinha” dos hipnotizadores de serpentes, consagrada nos 

desenhos animados. Apesar de estranhas a nosso ouvido ocidental tonal, estas escalas nos 

parecem ser familiar, explicitando aquilo que Freud denominou de Unheimlich, 

principalmente se fizermos alusão ao primitivismo contido nelas. Um território modal é 

instalado através do casamento entre a variação dos intervalos das escalas e o ritmo da bateria 

no início. Quando de fato entra a música, um baião é tocado estabelecendo diálogo entre todos 

esses elementos e a singularidade musical brasileira. 

                                                 
 
40 Grandes hits para os fãs da banda, já que suas músicas nunca entraram para o hall da música pop, injustiça de 
um país que não compreende seus bons músicos. 
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Essa característica se dá em várias outras músicas do Karnak. “Vim que Venha”, 

“Martim Parangolá”, “Oxalá meu pai”, etc, são músicas que utilizam a linguagem nordestina 

explícita em seus dialetos discursivos e musicais, como por exemplo, na  mistura dos modos 

lídio e mixolídio41 em suas canções populares. 

Há músicas do Karnak que sedimentam o estilo abujamriano de brincar com as 

palavras criando novas expressões, novas línguas. “Mó muntuera”, “Ninguepomaquyde”, 

“Hymboraewqueyra”, são alguns exemplos do bom uso que o músico, junto com seus 

pareceiros de composição, faz das imagens acústicas. “Mó montuera” está explícito o que 

significa. Mas e “Ninguepomaquyde”? Só descobrimos cantando: “ninguém pode mais do que 

Deus”. Com uma tônica na primeira sílaba, e um “r” pronunciado no lugar do “h”, 

“Hymboraewqueyra” vira quase um dialeto aborígene. André reinventa a escrita, transgride os 

códigos ortográficos lançando reflexão acerca da insatisfação humana. Ele descreve que 

embora queira tudo, o homem está fadado ao tudo não poder ter.  Brinca de trocar as tônicas 

da frase “Embora eu queira”, utilizando uma holófrase42 elegante e divertida que lhe serve 

como reclamação. 

 

 

 Ímbora eu queira (3x)43 

 Ímbora eu queira 

 Ímboraeuqueirá 3x 

 Imbora eu quêira 

 

 A mesma brincadeira continua, mas agora coloca o ouvinte frente ao rigor superegóico 

(mereço determinada coisa ou não mereço?) que é amenizado através do efeito do cômico. 

 

Merêço o qui merêço 

 Merece o qui meréce 

 Não merêçoquinãomereçô 

 Não merécequinãomeréce 

                                                 
 
41 Série de sons melódicos de origem grega que apresentam características particulares entre os intervalos de tons 
e de semitons. Exemplo: a partir da nota dó temos o fá lídio e o sol mixiolídio:  
Lídio: dó - ré - mi – fá# - sol - lá – si 
Mixolídio: sol - lá – si – do – re mi - fa 
42 Já descrita anteriormente. 
43 Apresento aqui a forma como as palavras são cantadas. 
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A proeza da graça provocada ao ouvir a música reside no fato de sua escuta fazer-nos 

triunfar sobre as exigências da racionalidade que bloqueia o prazer infantil do controle 

onipotente. Os elementos musicais dão cor e expressão à temática de cada música: caos, 

bagunça, aglomerado de instrumentos e vozes – montuera; flautas, sopro, vôo – Deus, 

espírito; vozes tribais, percussão, apelo inscrito na entonação da voz – quero, mas não posso, 

tenho o que desejo. 

Há também a presença, mais propriamente dita, da forma musical “canção”, ou seja, 

um texto poético acompanhado por uma composição musical qualquer. Como exemplo temos 

a música “Juvenar” e “Eu tô voando”. Em uma forma tipicamente cancioneira, as duas 

músicas apresentam belos versos e refrões marcantes, que expressam uma maneira simples, 

porém não menos eficiente, de dar vazão aos sentimentos dolorosos. 

 Mas é em “O mundo” que André expõe tudo aquilo que nós já verificamos acerca da 

psicologia da composição musical. O músico contou em um de seus shows que ele compôs 

essa música em sua cabeça, sem escrita, em um barco durante a viagem que ele fez ao Egito. 

André relata que tinha acabado de atravessar várias separações, tanto em sua vida profissional 

quanto em sua vida pessoal, e que naquele instante lhe surgiu a música com letra e melodia: 

 

 

O mundo é pequeno pra caramba  

Tem alemão, italiano e italiana  

O mundo filé milanesa  

Tem coreano, japonês e japonesa  

O mundo é uma salada russa  

Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia  

O mundo é uma esfiha de carne  

Tem nego do Zâmbia, tem nego do Zaire  

O mundo é azul lá de cima  

O mundo é vermelho na China  

O mundo tá muito gripado  

O açúcar é doce, o sal é salgado  

O mundo caquinho de vidro  

Tá cego do olho, tá surdo do ouvido  

O mundo tá muito doente  

O homem que mata, o homem que mente  
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Por que você me trata mal  

Se eu te trato bem  

Por que você me faz o mal  

Se eu só te faço o bem  

Todos somos filhos de Deus  

Só não falamos as mesmas línguas  

Todos somos filhos de Deus  

Só não falamos as mesmas línguas  

Everybody is filhos de God  

Só não falamos as mesmas línguas  

Everybody is filhos de Ghandi  

Só não falamos as mesmas línguas 

 

 

 O constante jogo entre o universal e o particular é uma característica marcante da obra 

de André, como vemos nessa música. Ao mesmo tempo em que fala sobre o mundo e suas 

disparidades e congruências, também mostra algo que lhe é pessoal. Aquilo que nos é 

revelado através de sua entrevista (que sua estética explicita o dualismo das coisas, bem como 

ao que tudo cabe em tudo e tudo se alimenta de tudo), traz consigo a marca de que de algum 

modo ele fala algo de si, mas também fala algo de nós. O próprio Freud nos apontou para a 

anterioridade do artista em relação ao contato que este mantém com a natureza humana. Isso é 

facilmente observável nas canções de André. 

 

 

 Os Mulheres Negras, Fat Marley e Gork. 

 A terceira menor big band do mundo! É assim que eles se denominavam. Na verdade, 

esta era uma banda de dois, Maurício Pereira no sax e vocal, e André na guitarra e nos 

aparelhos. A sonoridade era imensa e a experimentação constante, o que já anunciava um 

estilo que desde o início André adotara. 

 A dupla lançou dois álbuns: “Música e ciência” (1988); e “Música serve pra isto” 

(1990). O primeiro álbum tinha algo do que a banda fazia antes de ficar “famosa”. André e 

Maurício faziam uma espécie de covers experimentais de músicas pop, tipo Yellow 

submarine, dos Beatles, e Summertime, de Gershwin. O segundo emplacava mais músicas 

cantadas de autoria própria, porém não menos interessantes. 
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 A característica mais marcante que, há que se sublinhar, era o uso de tecnologia barata, 

utilização de portas midi de video-game e samplers feitos quase à mão. Tudo isso (ou somente 

isso!) permitia que os músicos expressassem aquilo que queriam dizer. O uso de letras era 

mais restrito, às vezes pequenas frases, outras vezes refrões fortes, mas que muitas vezes 

ficavam em plano secundário. 

 O manuseio dos sons através da combinação entre o material eletrônico e o orgânico, 

permite o contato com texturas da realidade que não conhecemos. Assim como hipotetizamos 

que o mundo é sonoro, e que todas as coisas são banhadas em som conservando-as em seus 

significados, a música é capaz de “chacoalhar” essas bases sonoras ao qual estamos 

acostumados, e nos lançar a outras esferas de experiência de um mesmo objeto. 

 Isso acontece com Os Mulheres Negras, por exemlo na música “Purqua Merce”. O 

sampler de bateria que é disparado em looping constante vai constrastando com a letra da 

música. A sensação que nos dá é a de blocos se encaixando. Blocos de formas diferentes, que 

a princípio parecem não ter nada a ver um com o outro, porém à medida que a música vai 

crescendo, e elementos vão sendo adicionados, a escuta vai sendo modificada, a ponto de se 

ouvir ao final da música, parte da ária do Barbeiro de Sevilha. 

 O mesmo acontece com o Fat Marley, DJ criado por André. As músicas variam de um 

reggae eletrônico para rápidos drum bass de altíssimas BPMs44. Colagens de conversas 

búlgaras, diálogos do Oriente, riffs psicodélicos, criam um espaço sonoro onde é possível se 

submeter a uma escuta que descontrói o ambiente para, logo em seguida, ser realmente 

concebido como é. Neste sentido, Fat Marley é competente e consegue atingir o que se espera 

de um Dj e seu ambiente eletrônico. 

 O Gork parece ser o negativo de tudo que se falou acerca da obra de André. O próprio 

modo de apresentação que ele faz da banda já diz tudo: 

  

 

Gork não dá entrevista. Gork não é André Abujamra. Não é Marcelo Effori. 
Gork não é Sérgio Vilaça. Gork não vai dar um show em breve, nem vai fazer um 
clip. Gork não é uma banda de country-surf-punk-rock. Não é candomblé-metal. 
Gork não é uma banda do Mundo Bizarro45. 

  

 

 

                                                 
 
44 Batidas por minuto. 
45 Informações retiradas do site www.myspace.com/andreabujamra. 
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O Gork apresenta uma estética do absurdo, do no-sense, que beira a irrealidade. O som 

é agressivo e caótico, parecendo sair das profundezas do íntimo humano. Um bom exemplo 

do resultado da não utilização dos mecanismos de defesa que, em arte, esculpem e dão 

qualidades estéticas ao incontrolável da ruptura. Gork parece grito puro compartilhado. 

 Há certas particularidades na obra do músico que são muito mais explícitas quando a 

conhecemos com mais profundidade. Devido as limitações de tempo e de espaço, o que 

apresento aqui é apenas uma parte de uma vasta obra. A análise das músicas é modesta, 

porém nos ajuda a visualizar, pelo menos um pouco, daquilo que venho dizendo até então. De 

fato, o estilo de André Abujamra é marcado por uma forma singular de utilizar as palavras 

ludicamente, casando-as com a melodia e imprimindo humor em suas performances. O 

aspecto jocoso de suas composições musicais canta a dor, o sofrimento, a impotência humana. 

O conteúdo real de suas letras são burlados através de um dito melódico que praticamente 

imortaliza o triunfo narcísico do Eu sobre as adversidades da vida. Essas equivalências dos 

sons relizadas tanto no Davadara, quanto em suas rimas, demonstram o funcionamento da 

prosódia musical46 que é, para o músico, o grande recurso de viabilização de sua fala e de suas 

intenções. 

                                                 
 
46 Segundo o dicionário Aurélio, prosódia musical é o “ajuste das palavras à música e vice-versa, a fim de que o 
encadeamento e a sucessão das sílabas fortes e fracas coincidam, respectivamente, com os tempos fortes e fracos 
dos compassos”. 



 88 

CAPÍTULO V:  

EPÍLOGO OU PODE ME CHAMAR DE “DA CAPO 1” 

  

Música serve pra isso 
André Abujamra 

 

 

   Se tomarmos o conjunto deste estudo, do início até o presente momento, é possível 

retirarmos dele pequenas teses. É sobre elas que agora desejo falar, para que de algum modo 

seja possível estabelecer um final, porém um final que não pretende encerrar o assunto, mas 

sim incitar novas reflexões em trabalhos futuros. 

 

 

   Tese 1: Transpondo o casulo do oculto 

 Ao propor certa reflexão sobre a dificuldade de se falar de música, levanto discussões 

acerca do que se pode chamar de “oculto”. Refiro-me ao obscuro em nós, o inexorável. Neste 

sentido, instauro sem me dar conta o que poderíamos nomear de um “culto ao oculto”, ou 

seja, uma reverência diante da incomunicabilidade. Em um segundo momento, faço referência 

ao cultivo de um secreto que conquistou comunicação. Em outras palavras, quando escrevo 

essa dissertação, uma parte reitera a dificuldade de escrever sobre o tema aqui proposto, e 

outra parte traduz e traz à tona tudo aquilo que confessei ser impossível dizer. 

 A transposição deste casulo se dá através do estabelecimento de categorias formativas 

e performativas do trabalho artístico: 

 

 

 - ato; 

 - desejo; 

 - experiência; 

 - semelhança (comparação entre compositores); 

 

 

                                                 
 
1 D. C. – Sinal musical impresso na partitura a fim de indicar que o músico deve voltar ao início da peça. 
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 O ato de criar não está relacionado somente a um simples fazer. Está relacionado a 

algo próximo daquilo que em psicanálise nomeia-se acting out2. A ilustração mais clara deste 

caráter da criação pode ser observada na entrevista de André Abujamra, onde a todo o 

momento é explicitado o caráter compulsório e impulsivo de sua forma de compor. É como 

diz Quinet em seu livro A descoberta do inconsciente Nele, o psicanalista afirma que “Freud, 

desde sua Psicopatologia da vida cotidiana, apresenta uma vertente significante discernida 

quanto ao que diz respeito ao acting out. Freud os chamava na época de atos sintomáticos ou 

de atos falhos, que equivalem a uma confissão do sujeito3.”.  

 Exatamente neste ponto que se estabelece a relação com o ato de criar. Nas palavras de 

Freud, esses atos exprimem aquilo que o sujeito tem intenção de guardar para si, ao invés de 

transmitir aos outros. Assim, no acting out e mais especificamente no ato de tocar música (ou 

tocar um instrumento), o objeto da pulsão é explícito. Como nos lembra Costa4 em seu estudo 

sobre musicoterapia com esquizofrênicos, a ação de tocar traz em si a veiculação de pulsões 

que, através de uma atividade psicomotora, produz sons organizados que permite ao paciente 

expressar algo de sua realidade interna, como coisa, sem um significado definido. Segundo a 

autora, é essa possibilidade de expressar conflitos como representação de coisa que propicia a 

transformação em representação de palavra. 

 Já no que diz respeito ao desejo, a psicanálise o toma como conceito fundamental. 

Segundo Laplanche e Pontalis, “na concepção freudiana o desejo inconsciente tende a 

realizar-se restabelecendo, segundo as leis do processo primário, os sinais ligados às primeiras 

vivências de satisfação5”. Os autores lembram que, segundo Freud, “a imagem mnésica de 

uma certa percepção se conserva associada ao traço mnésico da excitação resultante da 

necessidade6”. Assim que esta necessidade aparecer de novo, produzir-se-á, graças a ligação 

que foi estabelecida, um movimento psíquico que procurará reinvestir a imagem mnésica 

desta percepção, restabelecendo a situação da primeira satisfação. A isso se dá o nome de 

desejo7.  

 No entanto, é com a palavra alemã Wunsch que Freud realmente põe em cena o que 

aqui denomino de categoria formativa “desejo”. Em alemão, Wunsch8 designa um voto, uma 

                                                 
 
2 Ver nota de rodapé p. 60. 
3 QUINET, A. A descoberta do Inconsciente: do desejo ao sintoma. Rio de Janeiro, Ed. Zahar, 2000. 
4 COSTA, C. M. op.cit, 66-69. 
5LAPLANCHE, J E PONTALIS, J. B. Vocabulário da Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes. (Trabalho 
original publicado em 1967), p. 113. 
6 Ibid., p. 114. 
7 Ibid., p. 114. 
8 QUINET, A. op.cit., p. 65. 
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aspiração ou mesmo um pedido. Mesmo que em português a tradução seja desejo, o Wunsch 

alemão não tem uma conotação sexual, cujo termo mais adequado seja Begierde 

(concupiscência). Ou seja, a idéia de recuperar o desejo nos próprios termos freudianos 

anuncia o caráter performático de voto e aspiração que, tratando-se do trabalho artístico está 

presente de forma integral. 

 Quanto à experiência, invoquei as palavras de Peirce para descrevê-la, onde sua 

concepção está pautada no resultado cognitivo do viver, ou seja no próprio curso da vida. 

Deste modo, o estabelecimento desta categoria revela que aquilo que o artista, em especial o 

músico, tem para mostrar, está inevitavelmente anexado à sua própria existência que de algum 

modo fala em sua obra. Apesar da obviedade deste fato, considero necessário destacar tal 

característica, por dois motivos. O primeiro é que é devido e através da experiência que as 

coisas precisam sair de dentro do sujeito. O segundo, é porque esta se liga à quarta categoria 

formativa e performativa do trabalho artístico que é a da semelhança. 

 Quando me refiro a semelhança, quero dizer exatamente a semelhança entre dois 

compositores. A pergunta que faço é: de que modo um trabalho artístico pode descrever a 

experiência de outro, mas que não seja do mesmo autor? A hipótese que aqui desponta é a de 

que a experiência humana é única, porém compartilhável em sua essência. Portanto, ao 

descrever processos subjetivos de determinados fenômenos, esses podem referir-se também a 

outros. 

Enfim, trocando em miúdos, transpor o casulo do oculto através destas categorias 

expressa não somente o ato de criar, mas sim as vivências e re-vivências que este possibilita, 

tendo algo a ver com a própria experiência do criador e que, por ser humana, equipara-se 

subjetivamente a de outros criadores semelhantes. É neste âmbito que se insere a segunda tese 

contida neste trabalho. 

 

 

 Tese 2: A psicologia do compositor define o quadro clínico da música 

 Lacan, em um de seus textos9 retoma, já numa perspectiva ética, a metodologia da 

análise da Gradiva de Jensen feita por Freud. Segundo ele, atribuir a técnica adotada por um 

autor a alguma neurose seria grosseria. Para o pensador francês, a única vantagem que um 

analista teria o direito de tirar de sua posição é lembrar-se com Freud que, em sua matéria, o 

                                                 
 
9 LACAN, J. Shakespeare, Duras, Wdekind, Joyce. Lisboa, Assírio & Alvim, 1989, p. 125. 
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artista sempre o precede e que, portanto, ele não deve fazer-se de psicólogo ali onde o artista 

abre-lhe o caminho. Sábias palavras. 

 No entanto, há que se referirem não os aspectos da subjetividade de um determinado 

autor isolado, mas sim ao do sujeito moderno, uma vez que a música só é composta e 

executada na atual forma, devido a constituição peculiar deste Homem. 

 É neste sentido que parte minha segunda tese. Observando as épocas a partir da 

psicologia do compositor, notamos que as mutações ocorridas na subjetividade humana 

através dos tempos, se refletem na forma e no conteúdo das criações artísticas. 

 Vimos que as várias épocas se singularizam na psicologia da composição através da 

psicologia do compositor e que é através deste fenômeno que nos é possível apreender a 

música contemporânea. Ou seja, a obra não só fala do artista, mas também fala de sua época. 

 Se tomarmos como exemplo nossa era atual, todo o desenvolvimento tecnológico 

juntamente com seu uso para mediar relações sociais, possibilita o surgimento de um artista e 

de um trabalho como os de André Abujamra. Em uma época onde a comunicação se dá 

através de blogs, emails, msn, orkut,, facebook, etc, André compõe uma música que beira o 

simples, mas que atinge seu público de maneira ágil. Sua performance no palco, que, diga-se 

de passagem é um show à parte, contém a cultura de happening que dialoga com diversas 

outras artes, como teatro e cinema. 

 O fato da constituição subjetiva do músico definir a maneira como a composição se 

apresenta pode ser observada ao tomarmos a obra de Abujamra. Se pudéssemos nomear um 

lugar possível de estabelecimento de um quadro clínico de sua música e direcionássemos em 

que contexto nasce seu trabalho, eu apostaria em duas cenas anteriormente descritas, cujo 

tempo, espaço e, principalmente discurso, propiciam o surgimento de sua roupagem. Refiro-

me à cena punk e à cena eletrônica. 

 Há se dizer que André Abujamra não se filia a nenhum dos dois cenários musicais. Na 

verdade, ele não se filia a qualquer outro explicitamente. Entretanto, estabeleço as duas cenas 

para articular duas características importantes que o punk e o eletrônico apresentam e que 

Abu os representa fielmente. O primeiro é o caráter “faça você mesmo” do punk. O músico 

incorpora esse mote e o leva a máxima potência10. Quanto ao eletrônico, é a performance e a 

                                                 
 
10  Em uma entrevista realizada por um pod cast (garganta de fogo karaloka.net), André Abujamra incita os 
jovens compositores a criarem, não importa como. Faz referência a tecnologia e diz que não importa o que ou 
como se cria, mas sim o ato de fazer. “Não importa um curta-metragem, dois curtas. O que importa é uma vida 
e a carreira de um artista é feita de uma vida”. Em outra entrevista dada à revista Mac, André mostra como 
compõe e apresenta sua grande ferramenta de trabalho: o computador. É possível, segundo ele, em determinado 
software fazer uma linha temática para violinos e colocar a reverberação do Taj Mahal. A tecnologia tem 
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valorização do real thing11 que André demonstra ser o que há de novo para se dizer em 

música. Eis uma idéia da qual compartilho não somente como aquele que se debruça sobre 

determinada obra a fim de analisá-la, mas também como músico. Acredito que o compositor 

que tenta escapar das garras do discurso capitalista, representado na música pelo “pop volátil” 

do mundo do entertainment12, inevitavelmente recorre a tais recursos que chamarei de 

“recursos indie13”. Vale ressaltar que não me refiro somente aos recursos tecnológicos, mas 

também à linguagem do real thing, do happening, da performance. 

 

 

 Tese 3: A representação – de - palavra não se vincula à representação – de – objeto 

(coisa) através de todos os seus componentes, mas somente a partir da imagem sonora. 

 Durante minha exposição fiz alusão ao importante texto de Freud sobre afasias, no 

qual o pai da psicanálise cunha o conceito de imagem acústica. Sua originalidade ainda se 

perpetua quando o relacionamos com o assunto música. 

 Vimos que a imagem sonora faz ponte entre a representação – de – palavra e a 

representação – de – objeto (coisa), ou seja, é a sensação sonora que estabelece relação entre 

coisas distantes. Temos como exemplo uma das músicas do Abu, chamada 

“hymboraeuquera14”. Quando se distribui tônicas pela frase através do ritmo e da melodia, a 

palavra torna-se uma frase: embora eu queira. Do contrário, é uma palavra virgem, criada 

apenas no idioma do Davadara. Uma experiência parecida ocorre na música “Magina de 

pipo15”. André faz alusão, através da sensação sonora da palavra escrita, ao célebre refrão 

composto por John Lennon: imagine only people. 

 Porém, gostaria de abrir um parêntese aqui e citar um outro exemplo, agora de minha 

autoria. Ao mesmo tempo em que escrevo este estudo, trabalho também na composição de 

umas músicas que representam in vivo o que de alguma forma descrevo no decorrer destas 

páginas. Em uma dessas músicas canta-se no início: “Decidia, decidi. Vi, ouvi”. Após a 

execução da letra na íntegra, retorna-se ao início e novamente a frase é cantada, agora com 

outro sentido: “Desse dia decidi. Vi ou vi”.   

                                                                                                                                                         
 
alcances inimagináveis e em termos de acústica, tais maravilhas, como a captação da reverberação do som nas 
paredes de um monumento, tornam-se possíveis. 
11 “Coisa verdadeira”, autenticidade. 
12 Entretenimento. 
13 De independente. 
14 Álbum “Os piratas do Karnak”, (2003). 
15 Álbum solo “Infinito de pé”, (2005). 
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Notemos que esse novo sentido atribuído à frase, distante do primeiro, só é possível de 

ser apreendido se utilizarmos a materialidade da representação-de-palavra, a letra16. Do 

contrário, passa-se despercebido, uma vez que é por intermédio das representações-de-

palavras que, segundo Freud17, os processos internos do pensar se tornam percepções em sua 

respectiva representação material, a melodia da palavra cantada confunde e dificulta a 

compreensão de seu sentido. É essa pane que faz da música uma arte única, já que ela revela 

sem condenar aquilo que para o sujeito pode ser condenável. 

 Freud deixa claro em O Eu e o Id18 que a maneira como algo se torna pré-consciente é 

através da conexão com as representações-de-palavra correspondentes e que somente pode se 

tornar consciente aquilo que já foi uma percepção Cs. Deste modo, conclui ele, qualquer coisa 

que se originando do interior do aparelho queira se tornar consciente, terá que tentar 

converter-se em uma percepção externa, o que só é possível através dos traços-de-lembranças. 

 Vejam claramente nas palavras de Freud, todos os aspectos da composição musical. O 

valor do som, o valor da música, está em articular os sentidos dando-lhes forma, permitindo-

os que sejam comunicados. O peso de uma guitarra, a tristeza de um violino, a paixão nas 

notas de um piano, são claramente o bruto de algo que quer dizer, mas que ainda não 

encontrou, ou que não pode encontrar meios para se externalizar. 

 Freud diz: “os restos-de-palavras provém basicamente das percepções acústicas, o que 

já implica uma certa origem sensorial do sistema P – Cs (...); a palavra é essencialmente o 

resto-de-recordação da palavra ouvida19”. No entanto, o pai da psicanálise evidencia que, 

tratando-se de sensações, não há sentido em diferenciá-las como consciente e pré-consciente. 

As sensações ou são conscientes ou são inconscientes e mesmo que estejam eventualmente 

enlaçadas a representações – de – palavras, afirma Freud, não é a esse enlaçamento que as 

sensações devem o fato de serem conscientes, pois elas são capazes de se tornarem 

conscientes de forma direta.  

Assim, a música faz o papel justamente daquela que estabelece ligações entre o que é 

inconsciente e o que é consciente, provocando sensações sonoras que através da melodia, do 

timbre, do ritmo, etc, atravessa os limiares daquilo que em nós está asilado. Ela (a música), 

                                                 
 
16 Refiro-me aqui à letra no sentido literal mesmo, à representação material que o homem faz dos sons que emite. 
17 FREUD, S. (1923) O Eu e o Id. Tradução sob a direção de Luiz Alberto Hanns. Rio de Janeiro, Imago 
(Escritos sobre a Psicologia do Inconsciente Vol. III), 2007, p. 33. 
18 FREUD, S. (1923) O Eu e o Id. Tradução sob a direção de Luiz Alberto Hanns. Rio de Janeiro, Imago 
(Escritos sobre a Psicologia do Inconsciente Vol. III), 2007, p. 34. 
19 FREUD, S. op.cit., p. 36. 
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como potência criativa trans-individual, se relaciona com a idéia freudiana de imagem sonora 

como suporte e meio de comunicação do antes oculto20. 

  

 

Tese 4: A música encontra-se inteiramente isolada de todas as outras artes, porque 

clareza ultrapassa mesmo a do próprio mundo intuitivo. 

 A ousadia de entoar tal afirmação se justifica quando nos atentamos à relação que o 

amante da música (seja ele compositor, executante ou ouvinte) estabelece com sua arte. Nela, 

o que predomina é um sentido de significância, conceito cunhado por Roland Barthes21, autor 

que postula três níveis de sentido a serem distinguidos: o nível de comunicação, o de 

significação e o de significância22. Este último subdivide-se em duas determinações: um é o 

signo completo, que é intencional e tomado de uma espécie de léxico geral dos símbolos, 

denominado por Barthes como o sentido óbvio. O outro sentido, aquele que se apresenta 

como um suplemento que a compreensão não consegue absorver - simultaneamente 

“teimoso e fugidio” - Barthes propõe chamá-lo o sentido obtuso. 

 Este chamado nível de significância se apresenta na música como em nenhuma 

outra arte, pois o que nela é escutado, tal qual afirma Barthes, não é um significado, 

objeto de reconhecimento ou de decifração. É a própria dispersão, o espelhamento dos 

significantes, que voltam sem cessar, a uma escuta que, também sem cessar, produz 

novos significantes sem que desapareça o sentido. É neste âmbito que a afirmativa de 

Schopenhauer que intitula essa quarta tese toma corpo. A música está isolada das outras 

artes porque sua matéria prima é a própria ausência de sentido que em essência recorta 

a existência humana. Ela mexe com o obtuso como as outras artes, porém é semeável em 

qualquer terreno, propiciando àquele que nela se entrega uma visita à Das Ding23. E é 

essa visita que nos leva à nossa quinta tese. 

 

 

 

 

                                                 
 
20 Oculto: representação – de – objeto (coisa) que anteriormente à sonorização seria semelhável à coisa – em – si.  
21 BARTHES, R. O Óbvio e o Obtuso. São Paulo: Nova Fronteira, 1990. 
22 Respectivamente: nível informativo, nível simbólico, e por último, um nível que o próprio Barthes 
desconhecia o significado e que, segundo ele, nos é evidente, errático e teimoso 
23 “A coisa”. 
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 Tese 5: A música explicita o grito humano. Será ela da ordem do apelo infantil? 

 Para que essa pergunta seja respondida é preciso retomar algumas idéias iniciais 

descritas neste trabalho. Uma delas diz respeito à categoria de Primeiridade de Peirce. Foi dito 

que esta abrange o indizível, aquilo que não pode ser colocado em palavras. Caberia, portanto, 

indicar certa proximidade deste conceito com a idéia de infans. 

Infans, segundo Plínio W. Prado Jr. 24, é o que, em cada um, é desprovido de 

linguagem articulada, sendo que a infantia atesta que não nascemos humanos, prontos para o 

uso e os costumes, a “comunicação” e a troca (econômica). 

  O autor nos lembra que não há um único conceito psicanalítico que não faça referência 

à persistência ativa dessa região infantil em nós. Ela é o “ineducável”, diz Freud. Aí reside a 

sua força de resistência. Indestrutível. Em suas palavras: “ela é isto que, no humano, o 

excede, constitutivamente. Irredutivelmente. Sua penúria e seu prodígio : o que o faz delirar, 

sintomatizar, mas também pensar, criar, amar25” . 

 Deste modo, podemos pensar que a subjetividade da música se dá enquanto infantil 

tornado Primeiridade explícita. Entendo aqui infantil como aquela criança sempre viva dentro 

de nós com todos seus impulsos e angústias. Diferentemente, o infans seria Primeiridade 

muda, não comunicada. Assim, a música seria um modo de domar aquele grito primevo que 

ecoa silenciosamente dentro de cada um de nós, tirando-o do mutismo do recalque. Tal qual 

refere Calderoni: 

 

 

 a canção demonstra possuir o poder de presentificar a dinâmica do psiquismo em 
dialógica espessura, junto a cuja tradição, e vieram a se conformar certos modos de 
vocalização pré-verbal26”. E ainda acrescenta que “situados na zona primária de 
articulação entre o algo – mais – que - ruído e o quase – sentido, permitem captar os 
movimentos próprios da ocasião primordial em que se dá a gênese da comunicação 
inter–humana, quando a voz começa a dar forma aos afetos proferindo-os numa 
protopalavra27”..  

  

 

                                                 
 
24. PRADO, P. W. Jr. O ineducável. Sobre a Idéia de infância. Filosofia, psicanálise, literatura. 
25 PRADO, P. W. Jr. O ineducável. Sobre a Idéia de infância. Filosofia, psicanálise, literatura. 
26 Encarte do álbum Viação (1998),  autoria de David Calderoni. 
27 CALDERONI, D. Encarte...  
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 Dar outra forma ao grito, utilizando a música, é dar vazão ao afeto originário da 

palavra 

 

 Tese 6: Escuta da música como metáfora para escuta do inconsciente. 

 A idéia de tomar a escuta musical como metáfora para a escuta do inconsciente me 

leva novamente a Barthes. Em A escuta28, o autor articula a escuta da significância (conceito 

apresentado acima) com a escuta psicanalítica estabelecendo-a como paradigma, uma vez que 

ela (a escuta psicanalítica) é aquela que, modernamente segundo Barthes, melhor 

pratica a escuta da significância, por não esperar signos determinados. 

Essa tal de escuta da significância nos aproxima da idéia de atenção flutuante 

proposta por Freud, nos permitindo fazer ligação ao que, no decorrer deste estudo, aludi 

como a atuação que o ouvinte tem sobre a atividade pseudo-passiva que é a de 

contemplar a música. Aquele que escuta música não é um receptor inerte, mas sim 

alguém que despeja sobre ela seus conteúdos e os deixa fazer falar, permitindo não 

somente aquele ensaio que o pensamento efetua através da percepção (descrito por 

Freud em A negação29), mas também à fruição de sua subjetividade a ponto da voz 

singular da pessoalidade do ouvinte encontrar-se com a voz singular da pessoalidade do 

compositor que está sendo escutado. É a beleza deste encontro que acredito ser 

necessário comemorar, já que é dele que brota as mais diversas experiências, inclusive a 

de emprego de sentido a algo não representado. Foi assim comigo em relação ao Abu, é 

assim com todos aqueles que ousam banquetear da arte dos sons.  

 

 

 Tese 7: Que prazer é esse produzido na atividade musical, cujo fazer é mais 

importante do que a própria produção resultante?  

 Há duas faces do produzir musical. Uma é a poiésis que basicamente marca a 

separação entre produto e produtor. A outra é a práxis que configura a unidade indissociável 

entre o agente, a ação e o produto da ação. Assim, a face práxica se predomina sobre a 

poiética, sobretudo no âmbito da experiência musical o que, a meu ver, possibilita algo 

peculiar em termos pulsionais. 

                                                 
 
28 BARTHES, R. O Óbvio e o Obtuso. São Paulo: Nova Fronteira, 1990. 
29 Melhor esclarecimento na página 103 do presente estudo. 
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 Penso que é essa propriedade da música de unir indissociavelmente esses três 

elementos - o agente, a ação, e o produto da ação – que de algum modo provoca certa inibição 

da descarga pulsional, ou seja, um aumento de tensão, pois no momento da ação (compor, 

tocar ou ouvir), o agente se funde no produto e adiciona o quantum libidinal de cada 

elemento. A meu ver, é essa sobrecarga que, quando escoada pelo atividade musical, 

proporciona um prazer (alívio de tensão) de tão grande intensidade que o resultado da criação 

– a obra juntamente com seus respectivos desdobramentos sociais – apresenta uma menor 

importância diante do movimento pulsional envolvido no processo do criar. 

 Há também que se destacar a importância da compulsão à repetição neste fenômeno da 

atividade musical. Sabemos que quando surgiu no caminho de Freud a pedra dos sonhos 

traumáticos, sua teoria ficou em risco. Como as pessoas poderiam sonhar com algo ruim que 

lhe acontecera, uma vez que o sonho seria a realização de um desejo? Para responder essa 

pergunta o pai da psicanálise precisou olhar para dentro de casa e ter um insight genial. 

Observando seu neto com a brincadeira do fort-da30, Freud descobriu que o ato em si da 

brincadeira relacionava-se com uma grande aquisição cultural dessa criança: a renúncia à 

satisfação pulsional que ela conseguiu efetuar por permitir a partida da mãe sem manifestar 

oposição. Observemos, portanto, que não é o brinquedo nem a criança que causa a ab-reação 

causadora de alívio, mas sim o próprio brincar. Ele (o ato de brincar) propicia o resgate da 

capacidade do aparelho de processar os estímulos que afluem quando há desencadeamento de 

alguma sensação hiper-tensional. Do mesmo modo na música, o prazer vivenciado em seu 

fazer gera alívio de tensão e consagra sua potência enquanto lugar de sentir. 

 

 

 Chegando ao término deste estudo, lembro-me de uma das dificuldades principais 

acerca do desenvolvimento dele, vivenciadas especialmente no início, que era a fantasia de 

não ser possível escrever sobre a própria arte, aquela que você de algum modo participa ou 

usufrui seus prazeres. Para se ter idéia do tamanho da resistência em que me deparei, concluí 

equivocadamente por certo tempo que seria impossível realizar esta façanha. Porém, foi 

exatamente o caráter de impossibilidade que me fez avançar e perceber que ninguém fala 

melhor sobre arte do que aquele que a celebra. Neste sentido, não me refiro apenas à música, 

pois percebi a duras penas que psicanalisar também é uma arte e que ninguém menos que o 

analista pode falar sobre seu ofício. Na verdade, a sensação de impossibilidade me mostrou 

                                                 
 
30 Brincadeira já descrita na página 75. 
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mais um grau de sintoma do que de realidade.  A própria qualidade de impossível já traz a 

ilusão daquilo que o neurótico teme se perguntar: o que queres? 

 Curiosamente, essa foi a mesma pergunta que fiz àquela que é o tema central de minha 

dissertação. “Música o que queres?” fora uma questão primordial para mim que evidenciava a 

presença de uma idéia curiosa, mas que não se sustentava teoricamente. Essa idéia é a de que 

haveria, paralelo ao sujeito-músico, um sujeito-música. 

 Com todos os perigos dessa postulação, como por exemplo, o risco de tomar a música 

como algo próximo de uma entidade sobrenatural que possui vida própria, percebi em meu 

próprio texto essa hipótese latejando. Fazendo uma viagem novamente por ele neste momento 

de concluir, noto que a interrogação acerca da relação entre o sujeito-músico e o sujeito-

música contracena com as teses levantadas no decorrer desta dissertação. Por isso, acredito 

que há o que dizer acerca deste fenômeno, bem como há meios de tratá-lo através do material 

que aqui apresentei. 

  Em primeiro lugar, valeria a pena retomar a entrevista de André para avançarmos na 

discussão. Em certo momento, já no final, ele anuncia: “música é vibração”. Se nos dirigirmos 

a um dicionário, encontraremos no significado do verbo vibrar interessantes associações com 

aquilo que temos até agora. Vejamos. 

 Vibrar é definido como: 1. Agitar, brandir, fazer tremular ou oscilar; 2. Fazer soar; 3. 

Comunicar vibrações a. 4 Arremessar. 5. Pulsar, soar, ter som claro e distinto; 6. Ecoar; 7. 

Ficar entusiasmado31. 

 É notável certa aproximação entre o que a língua compreende como vibrar e os 

múltiplos significados da palavra alemã Trieb. Como já foi dito a palavra Trieb, traduzida 

como pulsão, abrange uma série de significados que para Freud assume tanto caráter de 

história da espécie, quanto de leis da natureza. Não há porque repetir tudo o que já se falou 

aqui sobre pulsão, porém neste instante se faz necessário trazer à tona o que está nas 

entrelinhas daquilo foi dito sobre o conceito. 

 Associada ao conceito de Vontade em Schopenhauer, a pulsão é algo vinculado a 

existência. Ela não cessa, ela pulsa, vibra e, segundo Freud, é um estímulo proveniente do 

interior do psíquico (embora o pensador alerte que não se deve equivaler pulsão e estímulo 

psíquico). Na concepção do pai da psicanálise, o sistema nervoso apresenta uma importante 

função que é a de livrar-se dos estímulos que lhe chegam. São funções autônomas, análogas 

                                                 
 
31 ROCHA, R. Dicionário ilustrada. Editora Scipione, 1995. 
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ao sistema simpático do organismo que desenvolvem atividades sem a interferência da 

vontade do sujeito.  

 Assim, a incessante incitação à busca de atividades que visem saciar as fontes internas 

de estímulos é realizada de forma espontânea pelo psiquismo, quase compulsiva e que, diante 

da emergência da pulsão, interferem e alteram o mundo externo. A própria pulsão possui esta 

qualidade de interferir e alterar o mundo e é através de uma de suas propriedades que 

podemos melhor estruturar essa nova maneira de olhar a arte dos sons, tomando-a como 

sujeito. 

 A pressão, do alemão Drang, é um dos componentes da pulsão que nos permite iniciar 

discussão acerca do sujeito-música, já que seu significado no alemão indica uma ação 

imperativa que brota como ímpeto no interior do sujeito, irrefreável e repetitiva. Segundo 

Luiz Alberto Hanns, o Drang é “ um intenso desejo, ânsia, forte aspiração ou vontade, 

resultado de um fluxo que pode se acumular ao exercer uma pressão de descarga, impelindo, 

atropelando, afobando, arrebatando o sujeito, o que o leva a agir no sentido de obter alívio32” . 

Segundo o autor, Drang tem origem no incômodo e desprazer e sua motivação não é apenas a 

ânsia de buscar alívio, mas também a de um intenso anseio na realização do desejo. 

 Lembram-se da entrevista do André? Lembram-se da maneira como ele colocava sua 

relação com a música? “É como ir ao banheiro... como respirar...”. Nitidamente vemos a 

Drang em suas palavras. E não somente aí. Vemos quando ele fala de seu orixá do 

candomblé, quando ele fala da relação entre a angústia e sua criação, quando ele fala da sua 

necessidade de criar, etc. É a Drang da pulsão operando de forma que o sujeito precise 

estabelecer algum modo de atenuá-la.  

 É aqui que a música se torna parceira. Quem não conhece a quase estereotípica cena 

do adolescente banhando-se em música quando está sofrendo algum tipo de desilusão? Ou 

quem nunca ouviu estilos musicais que são fundados na pressão do desconforto causado pela 

perda do objeto amado – “ela foi embora”. A música, portanto, aparece aqui como uma 

possível saída para a perda do objeto amado. 

 Inúmeros exemplos se sucedem33 e vão estabelecendo uma condição para que a 

música se manifeste. Essa condição seria a necessidade de expressar algo de um caráter 

                                                 
 
32 HANNS, Luiz. Dicionário comentado do alemão de Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 
33 Os noturnos dolorosos de Chopin, o blues, o rock, o rap, o tango, etc, nos mostram o peso da perda do objeto 
na composição de músicas e estilos. O movimento pulsional descrito por Freud no momento do luto parece 
propiciar no sujeito um impulso à invenção de recursos que tenham como objetivo a potencialização do processo 
de elaboração da perda. A música se encaixa justamente aí. 



 100 

imperativo (que exerce pressão), interno e oculto no sujeito que anseia por representação, mas 

que por algum motivo está sob um estado de irrepresentabilidade. 

 Até aí, pode-se dizer que a música encontra-se equacionada a todas as outras artes, já 

que a tentativa de representação de um conteúdo inconsciente em seu fazer, é comum a todas 

elas. No entanto, a particularidade da música, e daí seu caráter isolado34, se dá na medida em 

que se observa a importância do som no processo de representação do psiquismo. Vimos que 

são as imagens acústicas que estabelecem a ponte entre a representação-palavra e a 

representação-de-objeto (coisa) e que, a pressão (Drang) estabelecida na pulsão, torna-a 

acéfala. O sujeito, na verdade, é sempre ultrapassado por esse ímpeto que lhe é incontrolável. 

No anseio de representar, a psique humana utiliza daquilo que lhe é mais próximo e familiar, 

no que diz respeito a estabelecer conexões entre aquilo sem nome e a palavra. Refiro-me ao 

som, que aqui nos aparece como aquele que induz um discurso ao fluxo. 

 Por outro lado, não podemos nos esquecer que este não é um processo totalmente 

livre. É como na linguagem, por exemplo, que existe a presença de uma série de elementos, 

de questões técnicas como a gramática. Uma criança de dois anos faz um cálculo gramatical 

gigantesco a fim de poder enunciar determinada frase, por mais simples que ela seja. Cálculo 

este que nos é difícil explicar cognitivamente, apesar dos esforços da ciência. 

  Do mesmo modo acontece com a música. Há a harmonia, o ritmo, uma série de 

questões técnicas que você precisa aprender. Uma vez adquirido este aparato, é possível 

“falar” o que quiser em ambos os processos. 

 A grande questão é: Como se adquire essa técnica, essa gramática? Tratando-se de 

linguagem, há uma ampla discussão acerca desta aquisição. Franklin Goldgrub comenta que 

para determinados autores, como por exemplo Chomsky, há algo de inato e universal neste 

processo: 

 

 

 O que muitos lingüistas denominam “gramática universal” pode ser 
considerado como uma teoria de mecanismos inatos, uma matriz biológica 
subjacente que proporciona um quadro no âmbito do qual se daria o 
desenvolvimento da linguagem (…) Os princípios propostos para a gramática 
universal podem ser considerados como uma especificação abstrata e parcial do 
programa genético que permite à criança interpretar determinados acontecimentos 
como experiência linguística e construir com base na mesma um sistema de regras e 
princípios35. 

 

                                                 
 
34 Distinto e incomunicável. 
35 CHOMSKY (2001), apud GOLDGRUB, (2001, cap.1). 
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 Por outro lado, a psicanálise aposta e defende a idéia de uma aquisição da linguagem, 

contrariando o inatismo chomskyano. Em termos psicanalíticos, ela se daria mediante ao 

processo de identificação da criança com aqueles que a trouxeram à vida. Em outras palavras, 

é por intermédio do discurso dos pais que a criança adquire seu maior bem. 

 Curiosamente, este evento nada tem a ver com aprendizagem propriamente dita, mas 

sim com uma característica peculiar do aparelho de linguagem. Este, justamente por já ter 

sido adquirido pelo outro, atua de uma forma autônoma na criança de um modo próximo ao 

que Freud denominou de Zwang. 

 A tradução ingênua de Zwang, a qual nos é mais conhecida, muitas vezes limita a 

dimensão de seu significado. Temos como exemplo a Zwangsneurose que é muito mais do 

que aquilo que é traduzido - neurose obsessiva. O Zwang da palavra eleva seu sentido como 

nos mostra Luiz Alberto Hanns36, pois segundo ele, do ponto de vista lingüístico, o termo 

Zwang evoca “ a imagem de um sujeito sendo obrigado, contra a sua vontade, a agir ou pensar 

de determinada forma”. Possui, além de outros significados na linguagem coloquial, o sentido 

particular de “coação irresistível provocada por algo que força para certa ação, ato de 

compelir, de forçar, de obrigar” . Além da noção de coação, também evoca a noção de 

alteridade (ou externalidade) da fonte que pressiona.  

 Hanns cita que essa alteridade não significa que a fonte de pressão tenha que se 

localizar fora do sujeito, mas que, mesmo localizando-se dentro dele, ela é percebida como 

provinda de uma parte ou de um objeto interno. Assim, ao falar de Zwang, a sensação é a de 

que algo existe em mim e força-me a agir em determinada direção. “ É como se 

transformássemos uma parte de nós em ‘entidade autônoma’ e em seguida imaginássemos que 

essa entidade nos força à algo37” . 

 Há mais um sentido interessante a mencionar, que aquele que implica um certo 

estranhamento do Eu com ele mesmo, sendo resultado de uma força à qual o sujeito desejaria 

resistir. Temos, portanto, os seguintes significados: Coação, alteridade e estranhamento que 

carregam consigo o dado da irresistibilidade por parte do sujeito. 

 Notemos, portanto, que nesta linha de pensamento, não é a criança que adquire a 

linguagem, mas sim a linguagem que adquire a criança. Por ser uma forma de linguagem, o 

mesmo acontece com a música. A arte dos sons nos revela um grau de singularidade em seu 

                                                 
 
36 HANNS, L. Dicionário comentado do alemão de Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 
37 HANNS, L. Dicionário comentado do alemão de Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 
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processo de funcionamento que caracteriza o mesmo grau de singularidade do processo de 

funcionamento da linguagem. Existem vários automatismos que nascem da experiência ou da 

intuição e que, uma vez estando conectado ao processo, o fluxo se estabelece como um 

fenômeno automático. Um exemplo é o que ocorre quando se improvisa em uma sessão de 

jazz, onde há uma seqüência de sons a serem tocados e que uma nota pede a outra. Em música 

clássica isso também pode ser observado quando se fala na resolução dos acordes em uma 

tônica38. 

 Falando em resolução, múltiplos motivos me empurram para o que poderíamos 

chamar de um término para este trabalho. Conclusões, inconclusões, esgotamento das idéias, 

tempo. Também há múltiplas formas que gostaria de acabá-lo, por exemplo, obtendo êxito na 

demonstração de que a música fala por si só, como se tivesse vida própria, como se fosse 

sujeito de suas ações. Porém, para que isto ocorresse de maneira mais efetiva, seria necessário 

enveredar pelo caminho daquilo que Jacques Lacan denominou de Sujeito do Inconsciente39, 

já que nos é claro a relação da idéia de um sujeito-música com este conceito. A escassez de 

tempo me impede de realizar um aprofundamento destas idéias, que ficam neste trabalho 

como introdutórias para futuros estudos. Observar André Abujamra dizendo nas entrelinhas 

de seu discurso: “renda-se ao que vem de dentro de você, crie com o inconsciente e não com o 

consciente!”, me faz desejar retornar, em um outro momento, a este conceito lacaniano a fim 

de estabelecer sua possível articulação com a criação e seus processos. 

Entretanto, ironicamente me deparo com a sensação sentida ao começar este texto. “A 

linguagem não alcança”. Não consigo dizer plenamente o que é e como é a música. Estarei 

eu retornando novamente ao “culto ao oculto?” Não, não posso permitir. Mas então o que 

dizer se justamente o que me acomete neste momento é a sensação de incapacidade? 

 Freud nos mostrou que há uma qualidade em coisas específicas que, embora sejam 

duas, em seu texto tornaram-se unas: terminável e interminável. Análise, textos, arte, música. 

O “e” que separa as palavras, em minha opinião, deveria ser extinto. Faria como o André... 

Utilizaria holófrase: “Terminávelinterminável”. Talvez o fim seja exatamente esse esbarrar 

com a qualidade de inalcançável da linguagem acerca de certas experiências, porém isso não 

nos ausenta da responsabilidade de tentar. 

                                                 
 
38 Sensação de final ou repouso que acontece quando o acorde volta para o tom original da música. 
39 Segundo Elisabeth Roudinesco (1993), Lacan fundamenta em seu ensino um sujeito dividido segundo a lei 
freudiana da Spaltung (clivagem). Assim, para o psicanalista francês o sujeito não existe como plenitude, sendo 
representado tanto pelo significante que ancora o sujeito na linguagem, quanto pela cadeia de significantes “na 
qual o plano do enunciado não corresponde ao plano da enunciação” (ROUDINESCO, E. 1993, p. 369).  
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  Poderia resolver esse problema postulando esse impossível e inexorável da arte. Se 

isso ocorresse, sairia com a sensação de que minha música quis ir para um certo ponto onde 

houve tensão, mas parei numa subdominante, não a resolvi. Sabe aquela sensação que nos dá 

depois de uma nota mi com a sétima que deseja morrer no lá maior40? Quem sabe, sabe. Mas 

e quem não sabe? Precisa ouvir. É a partir dessa precisão que constato algo. Há uma parte da 

música que, inevitavelmente, é a música que vai poder dizer. E ela poderá. 

No decorrer do processo de elaboração deste estudo, peças foram se encaixando em 

mim, lutos foram sendo elaborados, e “coisas” que estavam presas, puderam vir à tona através 

de som. Pude musicar textos que escrevi há algum tempo e que estavam em silêncio. Não 

haveria outra forma de tocar nisso tudo que eu dissera até então, somente da perspectiva de 

ouvinte. Precisava viver a experiência de compor, de conceber um espetáculo, de produzi-lo41. 

Quanto mais você escuta uma música, mais ela faz sentido. Quando é você que 

compôs ou você que está executando, ela é mais familiar, indo aonde o verbo não vai. 

O analista que dialoga neste texto com o músico descobre no final, que talvez seja 

possível fazer pesquisa esteticamente, não se rendendo aos discursos predominantes nas 

academias que se circunscrevem em torno de uma mestria. E se, por um momento por um 

descuido, a tentação de se render a estes discursos me capturasse, levando-me a produção de 

um saber próximo a um “aconselhamento”, eu diria àqueles que chegam comigo neste final: 

“Embarque no processo!” 

A tecnologia de hoje nos permite vivenciar processos criativos extremamente 

singulares e pessoais que, se você estiver comprometido e entregue a ele, muitas coisas 

acontecem. A música é uma forma, e no momento em que a estamos desenhando ela nos é 

automática. Você não pensa, pois se pensar, errou. Por quê? Porque a harmonia está dentro de 

você. Freud falou, os psicanalistas reiteram dia-a-dia no osso da clínica, os artistas 

comemoram em seu fazer: “O homem não é dono de sua própria morada”. 

                                                 
 
40 Refiro-me a inserção de uma sétima nota da escala em um acorde, que nos dá um efeito de pedido para retorno 
à nota que marca o tom da música. Ex. Lá (A), ré (D), mi (E), mi com a sétima (E7), lá (A). 
41 Questão que daria outra dissertação, já que para mim, um dos maiores desafios do artista (se não for o maior!) 
é produzir um espetáculo. Por isso, acredito que qualquer produção, por mais amadora ou duvidosa que seja, se 
está em cima de um palco, merece muito respeito. 
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Discografia de André Abujamra 

 

MULHERES NEGRAS  

Música e ciência (WEA) - 1988 

Música serve para isso (WEA) - 1990 

 

KARNAK 

Karnak (Tinitus) - 1995 

Universo Umbigo (Velas) - 1997 

Estamos adorando Tóquio (Net Records) - 2001 

Os piratas do Karnak (tratore) - 2003 

 

SOLO 

Fat Marley – New old world/Future sun (Outros Discos) - 2002 

O infinito de pé (Spin Music) - 2005 

Retransformafrikando - 2007 

Fat Marley – Ceratoconnect - 2007 

Mafaro (Estréia em abril/2010)  

 

FILMOGRAFIA SELECIONADA (TRILHA SONORA) 

Querô (2007) 

Yellow (2006) 

Os 12 Trabalhos (2006)  

Cafundó (2005) 

Carandiru, Outras Histórias (2005) TV 

Achados e Perdidos (2005) 

Bem-Vindo a São Paulo (2004) 

Vocês inocentes (2004) 

De Passagem (2003) 

Caminho das Nuvens, O (2003) 

Carandiru (2003) 

Durval Discos (2002) 

As Três Marias (2002) 
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Bicho de Sete Cabeças (2001) 

Domésticas (2001) 

Nem Gravata, Nem Honra (2001) 

O Tempo dos Objetos (2001) 

Um Copo de Cólera (1999) 

Castelo Rá-Tim-Bum, O Filme (1999) 

Ação Entre Amigos (1998) 

Nós Que Aqui Estamos por Vós Esperamos (1998) 

Os Matadores (1997) 

Carlota Joaquina – Princesa do Brazil (1995) 

A Origem dos Bebês Segundo Kiki Cavalcanti (1995) 

Capitalismo Selvagem (1993) 

Atrás das Grades (1993) 

Hip-Hop SP (1990) 
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