
paR UM MODELO NOVO

Oscar Dourado*

A ideia deste artigo surgiu como resposta a questao, posta pelo
prof. Jay Zorn durante meu doutorado na Universidade do Sui da
Calif6mia, que era relativa aapresentayao de outras possibilidades de
trabalho para instrumentistas de sopro, uma vez que mu~os programas
de execuyao para madeiras, a niveis de p6s-graduayao, ainda apre
sentam a carreira do mUsico de orquestra como a melhor possibilidade
funcional, mesmo em face asaturayao do mercado de trabalho.

Embora refletindo mais outra realidade, que nao a brasileira, acre
d~o que nada possa ser mais propicio que a inseryao de tal chama
mento a reflexao, mesmo que com alguma possibilidade de ser consi
derado um tanto quanta extemporfmeo, de precipitar a discussao.

Como background, eu gostaria de comeyar abordando alguns
aspectos que sao trayo comum a maioria dos programas de execuyao
para madeiras. a 'modelo velho', junto com a apresentayao do papel
do instrumentista de orquestra como a melhor possibilidade funcional,
reconhece 0 instrumentista pelo alto nivel de especializayao em
conecyao apenas com 0 repert6rio de conjuntos grandes. Deve-se
mencionar que esse modelo considera que instrumentistas nao se
devem preocupar com outras areas em mUsica alem da pratica propri
amente d~a. Quantas vezes n6s ouvimos afirmayees lais como: "nao
precisa pensar, toque sua parte, siga as direy6es do maestro e vai
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estar tudo bern." No entanto, 0 mercado esta saturado, M urn grande
numero de miJsicos procurando e ou esperando pela oportunidade de
realizar 0 objetivo mais ano de sua educayao. Nossas inst~uiyOes es
tao formando miJsicos aos milhares, os quais, deve-se dizer, vao
encontrar mu~o pouca possibilidade de absoryao a curto prazo. Acredi
to que formar profissionais free-lancers MO deva ser 0 resunado de
educac;:ao superior. Percebo que existe ai urn problema educacional.
Em conseqOencia de MO lhas terem side oferecidas outras possibilida
des profissionais, essas pessoas MO se envolvem em nada sem urn
sentimento de fana de preparo, ina-dequac;:ao e uma frustac;:ao cres
cente. Diante da realidade das oportunidades de trabalho, inst~uiq6es

academicas MO devem mais oferecer exclusivamente modelo tao limi
tado.

A centralizac;:ao de algumas inst~uic;:6es na execuc;:ao orquestral
deve-se, na maioria das vezes, a uma questao de honra, envolvendo a
preparac;:ao de candidatos para disputarem num segmento profissional
anamente restritivo, no qual, hoje em dia, somente 0 executante extre
mamente talentoso tern uma tenue chance de se realizar. Na minha
opiniao, deve-sa abordar a execuc;:ao orquestral como parte da forma
c;:ao do musico. Entretanto, se uma inst~uic;:ao centra seu programa de
concentrac;:ao em execuc;:ao apenas na forinac;:ao de miJsicos de or
questra, esta restringindo de maneira extrema 0 flmb~o de competen
cia inerente a educac;:ao do musico. desviando 0 conce~o primordial de
integrac;:ao entre 0 conhecimento musical e a capacidade tecnica para
o lado da habilidade pura.

A preocupac;:ao primordial de uma inst~uic;:ao deve ser com as
possibilidades que devem ser apresentadas, a nivel de departamento,
no sentido de desenvolver-se urn programa que oferecera ao estudan
te urn amplo espectro de possibilidades de pesquisa, erudic;:ao, analise,
e variadas possibilidades de execuc;:ao. 0 equilibrio entre estas areas
deve vir como resultado de uma orientac;:ao efetiva, que assegure os
padr6es mais inteligentes e favorec;:a carreiras de sucesso.

A relac;:ao entre departamentos e essencial para se alcanc;:ar urn
equilibrio realmente efetivo. Ter departamentos fortes funcionando
independentemente e isoladamente MO ajuda em nada. Deve haver
algum nivel de interac;:ao departamental. 0 estudante nao deve ser
considerado 0 elemento comum aos departamentos, e MO se deve
esperar que, em conseqOencia da exposic;:ao acidental as diferentes
areas de cada departamento venha a amalgamar-se no futuro urn

69



modele bern delinido. AS departamentos devem usulruir principios
comuns, que devem ser lacilmente perceptiveis ao alune.

Reconsiderando Ensino e Repert6rio

Uma reconsider~ao do papel da 10rmayao pedag6gica' e da
'musica de camara' dentro do curriculo pode servir para lortalecer
oportunidades prolissionais ate entao vistas como secunctarias para
aqueles com concentrayao em execuyao. Elato tradicional que 0 musi
co em algum momento de sua carreira se envolvera em algum tipo de
atividade docente. Por conseguinte, inst~uiyoes de ensino devem en
corajar 0 envolvimento do estudante em experiencia dictatica direta
apropriada a sua concentrayao principal, de lorma a lazer com que 0
estudante se sinta mais a vontade quando lor necessario considerar-se
a docencia como lutura opyiio prolissional.

Ensinando-se musica, esta-se lidando preponderantemente com
a transmissao de valores culturais que emanam da tradiyao. A percep
yao da tradiyao musical, que loi desenvolvida durante a pnmeira meta
de do seculo XX, loi gerada essencialmente a partir do resu~ado de
estudos musicol6gicos do saculo XIX, os quais deram origem aos
paradigmas -<:ompos~ores can6nicos' e 'repert6rio-padrao'- composito
res identijicados como sintetizando valores representativos da cu~ura

ocidental que deveriam ser preservados, resu~ando da produyao artis
tica desses compositores 0 repert6rio-padrao. as nlveis de excelencia
e seriedade da carreira de urn executante eram aleridos em consonan
cia com a interpretayao das peyas do repert6rio-padrao. 'Escolas' de
execuyao loram, entao, desenvolvidas, baseadas na interpretayao des
sas peyas por executantes lamosos. Aquelas 'interpretayaes pessoais'
loram entao transm~idas para a gerayao seguinte como sendo '0 estilo'
do periodo. Recentemente, como urn desdobramento da expansiio da
industria de gravayao, entretanto ainda numa linha semelhante de pen
samento, veem-se estudantes sendo aconselhados a soar como os
executantes lamosos na gravayao, 0 que cria senas distoryaes aarea 
reprime a criatividade atraves da ideia erronea de se repetir a musica
sempre com a mesma inllexao e anula 0 espontilneo da musica ao
vivo, criando a lalsa impressiio de que musica ao vivo deva soar como
gravayao.
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Historiadores e executantes tern desenvolvido d~erentes aborda
gens no que concerne a transmissao do conhecimento em musica.
Pertencendo ao 'modele velho' de ensino, pude iden@car tres categori
as: a primeira, de professores que usam a abordagem l6gica-cientifica,
que toma emprestado das ciencias naturais a sua caracteristica princi
pal. Ate agora, e precise que se reconh~, essa abordagem tern dado
provas de ser a mais efetiva dentre as demais. Contudo. faz-se neces
sario salientar que, em musica em geral e em execu~ao musical em
particular, deve-se ser mu~o parcimonioso na sua aplicabilidade, uma
vez que. nas ciencias naturais. a preocupa~ao principal e com 0 esta
belecimento de leis ou verdades absolutas.Estes fins. quando aplica
dos a mlisica podem gerar resultados bern distorcidos. como. por
exemplo. a tentativa de se estabelecerem regras gerais para articula
~ao. ornamenta~o. fraseado no que concerne a musica barreca.

A segunda categoria e de professores que usam a abordagem
dagmatica. Nesta abordagem, a fonte e sempre velada. inacessivel.
Deve-se ace~ar inquestionavelmente. Os dados sao just~icados por
intermedio de tradi~o', 'experiencia', 'eficacia' etc. A melhor ilustra~o

esta na execu~ao de J. S. Bach. Esabido que Bach era reconhecido
pela maioria de seus contemporaneos como urn dos melhores
improvisadores do seu tempo. Niio obstante. para alguns mlisicos e
terminantemente proibido adicionar qualquer ornamenta~o ou mesmo
reinterpretar as que foram realizadas. A questao e J. J. Quantz. Flau
tista alemao. tocou num 'estilo frances' com abordagem bern gallant.
numa corte alema onde 0 frances era a lingua oficial. Quantz conhecia
Bach e certamente tocou as suas p~as para flauta com 0 mais refina
do bon gout que a estetica gallant poderia criar. Nao existe nenhuma
evidencia que prove 0 contrario.

Finalizando, a categoria de professores que usa a abordagem
"persuasiva per se". Deve-se mencionar que as abordagens anteriores
tra~m suas referencias, na maioria das vezes. de fontes hist6ricas. A
abordagem persuasiva per se e a que carrega 0 mais atto grau de
sUbjetividade; 0 professor, talvez por egocentrismo ou talvez por
geocentrismo, espera que suas ideias sejam ace~as pela simples ra
zao de que ele as tern.

Para a maioria des programas, musica de camara para sopros
sign~ica mlisica para quinteto de sepros. Alem de ser mu~o pequeno 0

seu repert6rio. a pratica de musica para quinteto de sopros traz
consigo uma afinidade mu~o pr6xima com 0 modele velho de preparar
mlisicos de sepro para funcionarem num meio orquestral - instigando 0
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potencial primeiro instrumentista de uma orquestra a experienciar os
ajustamentos adequados para se tocar 'juntos'. com os demais
sopros. Faz-se necessario adicionar-se a pratica de musica de
camara de sopros 0 repert6rio com oUlros instrumentos, cordas e
teclados. A maioria desse repert6rio pertence aos periodos barraco
e classico. Em relayao a musica de camara envolvendo
instrumentos de sopro, e8lima-se que nao mais que 20% do total da
produyao art1stica sao conhecidos no nosso saculo. Por
conseguinte, uma poryao consideravel desse repert6rio ainda esta
por ser executada.

Nova Linhagem de Executantes

Estudos rnais recentes tern proporcionado novas maneiras de
discernir as praticas de execuyao, redirecionando as prioridades
para valores de cunho mais hist6rico. Dados hist6ricos coletados de
manuscr~os, tratados e tutors tem-se tornado mais acesslveis, 0

que tern mod~icado nossa n09aO de interpretayaO e estilo. Os ele
mentos hist6rico e de contexte sao nOyoes que devem estar presen
tes no ensino das praticas de eXeCUyaO; portanto, 0 professor do
'modelo novo' a aquele que encoraja os estudantes a tomarem deci
soes no que concerne interpretayaO e estilo de acordo com fontes
primarias. Tutors e tratados musicais sao os meios principais de
referencia do contexto hist6rico. Os tutors sao livros didaticos, geral
mente com observayoes elementares e/ou breves sobre notayao e
tacnica. Os tratados musicais podem ser verdadeiros compendios,
com urn ample espectro de assuntos mais detalhados, tais como
fe~ura de instrumentos, teoria musical, filosofia, estatica, praticcas
de execuyao etc. Estas fontes nos ajudam a constatar quae diver
sificadas eram as performances naquele tempo, de lugar para lugar,
entre compositores da mesma nacionalidade, entre palses, etc... As
idaias que formamos a respeito de como deva ser uma performance
barroca se aproximam de uma "colagem" de informayoes te6ricas.
Os conce~os de estilo musical do barraco sao colagens de informa
<;:ao.

E minha percepc;:ao que existem recursos bastante para se
estimular uma nova linhagem de musicos: os sholar-performers,
Executantes que tern experiencia didatica adequada as suas areas
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de concentra~ao, aqueles que usam preponderantemente dados his
t6ricos para embasar interpreta~ao e estilo, aqueles que tern habili
dade de execu~ao em instrumentos hist6ricos, aqueles que
pesquisam para escolher e executar pe~as fora do repert6rio-pa
drao, aqueles que tern uma grande estima pelo repert6rio de musica
de camara, aqueles que se apresentam usando facsimile ou fontes
primarias, aqueles que, quando necessario, sao capazes de fazer
edi~6es academicas, e aqueles que acred~am no processo de muta
~ao constante da musica ao vivo.
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